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ข้อ้จำำ�กััดคว�มรับัผิดิชอบ: กั�รักัำ�หนดนยิ�มต่่�งๆ ท่ี่�ใชใ้นเอกัส�รัและกั�รันำ�เสนอเน้�อห�ในบที่สรัปุนโยบ�ยน่� ไมไ่ด้
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เข้ต่แดนหรัอ้อ�ณ�เข้ต่ข้องต่น ในกัรัณท่่ี่�มก่ั�รัรัะบุถึง “ปรัะเที่ศหรัอ้พื้้�นท่ี่�” ท่ี่�ปรั�กัฏข้ึ�น จำะหม�ยถึงปรัะเที่ศ ดนิแดน 
เมอ้ง หรัอ้พื้้�นท่ี่�นั �น ๆ   โดยข้อ้มูลอ้�งอิงที่�งบรัรัณ�นกุัรัมและข้อ้มูลอ้�งอิงอ้�น ๆ  ไดร้ับักั�รัต่รัวจำสอบแล้วเท่ี่�ท่ี่�ส�ม�รัถ
ที่ำ�ได ้ สหปรัะช�ช�ติ่ไมร่ับัผิดิชอบต่่อคว�มพื้รัอ้มใชง้�นหรัอ้กั�รัที่ำ�ง�นข้อง URL ท่ี่�อ้�งถึง คว�มคิดเหน็ ตั่วเลข้ และ
กั�รัปรัะม�ณกั�รัท่ี่�กัำ�หนดไวใ้นเอกัส�รัน่� ไมค่วรัพื้จิำ�รัณ�ว�่เปน็กั�รัสะท้ี่อนคว�มคิดเหน็ หรัอ้แสดงว�่เปน็กั�รัรับัรัอง
ข้องสหปรัะช�ช�ติ่ กั�รักัล่�วถึงช้�อบรัษัิัที่และผิลิต่ภััณฑ์์ที่�งกั�รัค้� ไมไ่ดห้ม�ยคว�มว�่เปน็ท่ี่�รับัรัองโดยสหปรัะช�ช�ติ่
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ESCAP ผิูใ้หข้้อ้มูลและกั�รัสนับสนนุเพื้ิ�มเติ่ม ค้อ Fanny Quertamp จำ�กั Rethinking Plastics, Jerome Le 
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I. บัทนำา

พื้ล�สติ่กัไดร้ับักั�รัพื้ฒัน�ข้ึ�นครัั�งแรักัในพื้.ศ. 2450 
โดยมก่ั�รัค้นพื้บส�รัเบคไลค์ (Bakelite) ซิึ�งเปน็พื้อลิ
เมอรัส์ังเครั�ะหท่์ี่�ส�ม�รัถผิลิต่เป็นจำำ�นวนม�กัได้โดย
ง่�ย กั�รัปรัะดษิัฐน์่�นำ�ไปสูน่วตั่กัรัรัมและผิลิต่ภััณฑ์์
ใหม่ๆ  นบัไมถ้่วน พื้ล�สติ่กัจำงึกัล�ยเปน็วสัดสุำ�คัญ
ข้องเศรัษัฐกิัจำโลกั ในป ีพื้.ศ. 2532 โลกัผิลิต่พื้ล�สติ่กั
ปรัะม�ณ 100 ล้�นตั่น (Mt) ที่กุัป ีแต่่เม้�อถึงป ี 2558 
จำำ�นวนดังกัล่�วไดเ้พื้ิ�มข้ึ�นแบบที่วค่ณูเปน็ 322 Mt 
(McIlgorm et al., 2020) นบัตั่�งแต่่ พื้.ศ. 2450 ม่
กั�รัผิลิต่พื้ล�สติ่กับรัสิทุี่ธิิ�ม�กักัว�่ 8.3 พื้นัล้�นตั่น แต่่
เน้� องจำ�กัอุปสงค์และอุปที่�นยังคงเติ่บโต่อย่�งต่่อ
เน้�อง สมรัรัถนะโลกัในกั�รัรัไ่ซิเคิล จำงึยงัไมส่�ม�รัถ
ต่�มทัี่นได ้ ผิลลัพื้ธิก็์ัค้อ มเ่พื้ย่ง 9% ข้องพื้ล�สติ่กั
ทัี่�งหมดท่ี่�เคยผิลิต่ม�เท่ี่�นั�นท่ี่�นำ�กัลับม�ใชใ้หมไ่ด ้ โดย
ยงัคงมก่ั�รัใชใ้นปรัมิ�ณเล็กันอ้ยในสงัคม ในข้ณะท่ี่�
สว่นใหญอ่ยูใ่นหลมุฝังกัลบ ถกูัเผิ�อย�่งเปดิเผิย หรัอ้
ต่อนน่�สรั�้งมลพื้ษิัใหกั้ับดนิ ป�่ไม ้ และมห�สมุที่รัใน
สภั�พื้แวดล้อมที่�งธิรัรัมช�ติ่ข้องเรั� 

สังคมท่ี่�ปรั�ศจำ�กัพื้ล�สต่ิกัจำะแต่กัต่่�งออกัไปอย่�ง
ค�ดไมถึ่ง พื้ล�สติ่กัที่ำ�ใหร้ัถยนต์่ปลอดภััยยิ�งข้ึ�น ยด้
อ�ยุข้องอ�ห�รัดว้ยบรัรัจุำภััณฑ์์ท่ี่�มป่รัะสทิี่ธิภิั�พื้ ที่ำ�ให้
อุปกัรัณอิ์เล็กัที่รัอนกิัสม์ร่ั�ค�ไมแ่พื้ง ลดต้่นที่นุกั�รั
ข้นสง่ดว้ยนำ��หนกััท่ี่�เบ�ลง ลดกั�รัใชป้รัะโยชนจ์ำ�กัชว่
มวลโดยใชว้สัดสุงัเครั�ะห ์ และเรั�ต้่องข้อบคณุ
พื้ล�สติ่กัท่ี่�ถูกันำ�ม�ใช้ด้�นกั�รัแพื้ที่ย์ท่ี่�ก้ั�วหน้�จำน
ส�ม�รัถชว่ยชว่ติ่ผิูค้นนบัไมถ้่วนที่กุัวนั เหล่�น่�เปน็
ปรัะโยชนบ์�งปรัะกั�รัข้องพื้ล�สติ่กั

อย�่งไรัก็ัต่�ม ผิลกัรัะที่บข้องข้ยะพื้ล�สติ่กัท่ี่�ไมไ่ดร้ับั
กั�รัจำัดกั�รัใหถู้กัต้่องได้ก่ัอใหเ้กิัดคว�มท้ี่�ที่�ยด้�นสิ�ง
แวดล้อม เศรัษัฐกิัจำ และสงัคมทัี่�วโลกัอย�่งท่ี่�ไมเ่คย
เกิัดข้ึ�นม�ก่ัอน ตั่วอย�่งเชน่ ข้ยะพื้ล�สติ่กัอ�จำใชเ้วล�
หล�ยรัอ้ยปีในกั�รัยอ่ยสล�ยต่�มธิรัรัมช�ติ่ สตั่วป์�่ถกูั
พื้ล�สติ่กัรัดัหรัอ้พื้นัจำนบ�ดเจำบ็หรัอ้ต่�ย สง่ผิลกัรัะที่บ
ที่�งเศรัษัฐกิัจำ เชน่ กั�รัท่ี่องเท่ี่�ยวและกั�รัปรัะมง 
นอกัจำ�กัน่� เน้�องจำ�กัพื้ล�สติ่กัสว่นใหญ่ผิลิต่จำ�กัเช้�อ
เพื้ลิงฟิอสซิิลและเก่ั�ยวข้้องกัับกั�รัปล่อยก๊ั�ซิเรั้อน
กัรัะจำกัในข้ั�นต่อนกั�รัผิลิต่และกั�รัข้นส่งข้องห่วงโซิ่
อุปที่�น อุต่ส�หกัรัรัมพื้ล�สติ่กัจำงึเปน็ปัจำจำยัหลักัใน
กั�รัเปล่�ยนแปลงสภั�พื้ภัมูอิ�กั�ศ ยิ�งกัว�่นั�น พื้ล�สติ่กั
ท่ี่�ม่รั�ค�ถูกัและผิลิต่ได้ง่�ยสรั้�งกัรัะแสกั�รันิยม
บรัโิภัคไดอ้ย�่งรัวดเรัว็ เกิัดกั�รัข้บัเคล้�อนอุปสงค์และ
อุปที่�นสำ�หรับัพื้ล�สติ่กัแบบใชค้รัั�งเดย่วทิี่�ง (SUP) 
รัวมทัี่�งผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กัรั�ค�ถกูัซิึ�งมกััจำะถกูัทิี่�งและ
เปล่�ยนแที่นท่ี่�จำะใชซ้ิำ��หรัอ้ซิอ่มแซิมได้

ในปัจำจุำบนั พื้ล�สติ่กั 150 Mts สะสมอยูใ่นมห�สมุที่รั 
(Crepy & Porteron, 2021) และผิลจำ�กักั�รัแต่กั
กัรัะจำ�ย ที่ำ�ใหพ้ื้ล�สติ่กัสว่นใหญ่ไดส้ล�ยออกัเปน็
ไมโครัพื้ล�สติ่กัท่ี่�เปน็อันต่รั�ยและควบคมุไมไ่ด ้ จำ�กั
กั�รัค�ดกั�รัณ์ล่�สุดว่�กั�รัผิลิต่พื้ล�สติ่กัจำะเพื้ิ�มข้ึ�น
ส�มเท่ี่�ภั�ยในป ี 2593 ดงันั�น เรั�จำะต้่องจำดักั�รักัับ
คว�มเส่�ยงท่ี่�จำะเกิัดมลภั�วะจำ�กัพื้ล�สติ่กัเพื้ิ�มข้ึ�นอ่กั
ส�มเท่ี่�ดว้ย มฉิีะนั�น ภั�ยในป ี 2593 ข้ยะพื้ล�สติ่กัใน
มห�สมุที่รัจำะมม่�กักัว�่จำำ�นวนปล� ซิึ�งคกุัค�มอน�คต่
ข้องโลกัใหเ้กิัดกั�รัข้�ดแคลนอ�ห�รั กั�รัสญูเสย่
เศรัษัฐกิัจำที่�งที่ะเล  ที่ำ�ใหม้ก่ั�รัเปล่�ยนแปลงสภั�พื้ภัมูิ
อ�กั�ศม�กัข้ึ�น และเกิัดภััยพื้บิติั่ท่ี่�เลวรั�้ยกัว�่เดมิ
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จำำ�เป็นอย่�งยิ�งท่ี่�จำะต้่องนำ�กั�รัแที่รักัแซิงและข้้อเสนอ
แนะข้องนโยบ�ยรัะหว่�งปรัะเที่ศไปใช้โดยทัี่นท่ี่และ
ข้ย�ยผิลโดยเรัว็ท่ี่�สุดเพื้้�อหล่กัเล่�ยงอน�คต่ท่ี่�ม้ดมน
สำ�หรับัมห�สมุที่รัข้องเรั� เป�้หม�ยกั�รัพื้ฒัน�อย�่ง
ยั�งยน้อันเปน็ส�กัล ไดแ้ก่ั เป�้หม�ย 14.1 "ภั�ยในป ี
2568 ปอ้งกัันและลดมลพื้ษิัที่�งที่ะเลที่กุัปรัะเภัที่ โดย
เฉีพื้�ะอย�่งยิ�งจำ�กักิัจำกัรัรัมบนบกั รัวมทัี่�งข้ยะที่ะเล
และมลพื้ษิัที่�งส�รัอ�ห�รั" (ดรูัปูท่ี่� 1 สำ�หรับัรั�ยกั�รั
เป�้หม�ยกั�รัพื้ฒัน�อย�่งยั�งยน้ (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs) ท่ี่�เก่ั�ยวข้อ้งกัับกั�รัลด
มลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัในที่ะเล )

วสิยัทัี่ศนโ์อซิ�กั�บลโูอเชย่น (Osaka Blue Ocean 
Vision) ซิึ�งกัลุ่มปรัะเที่ศ G20 ไดใ้หค้ำ�มั�นท่ี่�จำะ "ลด
มลพื้ิษัเพื้ิ�มเติ่มจำ�กัข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเลใหเ้หล้อศูนย์
ภั�ยใน พื้.ศ. 2593 โดยใชแ้นวที่�ง “วงจำรัชว่ติ่ท่ี่�
ครัอบคลมุ" ซิึ�งเปน็ตั่วอย�่งนึ�งข้องกัรัอบกั�รัที่ำ�ง�นท่ี่�
ที่ำ�ใหป้รัะเที่ศต่่�งๆ มเ่ครั้�องมอ้ในกั�รับรัรัลุ

กั�รัปล่อยพื้ล�สติ่กัเท่ี่�กัับศูนย ์หรัอ้ net-zero ภั�ยใน 
พื้.ศ. 2593 วสิยัทัี่ศน์ Osaka Blue Ocean เนน้ยำ��ถึง
คว�มจำำ�เปน็ในกั�รัปรัะส�นง�นท่ี่�ม�กัข้ึ�น เพื้้�อหล่กั
เล่�ยงหลุมพื้รั�งทัี่�วไปท่ี่�ทีุ่กัคนจำะต่่�งคนต่่�งที่ำ�ง�น
ข้องตั่วเองโดยไรัก้ั�รัปรัะส�นง�น และเรัง่รัดัให้
ปรัะเที่ศต่่�ง ๆ ไดพ้ื้ฒัน�ข้ด่คว�มส�ม�รัถข้องต่น เพื้้�อ
บรัรัลเุป�้หม�ยรัะดบัโลกัรัว่มกััน

เน้�องจำ�กั มห�สมุที่รัเปน็ที่รัพัื้ย�กัรัรัว่มด�้นสิ�ง
แวดล้อม จำงึเปน็คว�มรับัผิดิชอบรัว่มกัันในกั�รั
ปกัปอ้งและจำดักั�รัมห�สมุที่รัอย�่งยั�งยน้ และเพื้้�อให้
แนใ่จำว�่ไมม่ม่ลพื้ษิัจำ�กัพื้ล�สติ่กัท่ี่�ไมต้่่องกั�รั รัฐับ�ล
ทีุ่กัรัะดับจำะต้่องจำัดกั�รักัับวิกัฤต่มลพื้ิษัพื้ล�สติ่กัข้้�ม
พื้รัมแดน ตั่�งแต่่รัะดบัท้ี่องถิ�นไปจำนถึงรัะดบัปรัะเที่ศ 
รัะดบัภัมูภิั�ค และรัะดับโลกั นอกัจำ�กัน่�ยงัจำะต้่องอ�ศัย
คว�มมส่ว่นรัว่มอย�่งแข้ง็แกัรัง่จำ�กัปรัะช�ชน ภั�ครัฐั
และเอกัชน และกั�รัสนบัสนุนด�้นวชิ�กั�รัและสถ�บนั
ดว้ยจำงึจำะปรัะสบคว�มสำ�เรัจ็ำ
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กั�รัจำดักั�รักัับมลภั�วะจำ�กัพื้ล�สติ่กัในที่ะเลจำะที่ำ�ใหภ้ัมูภิั�คน่�ส�ม�รัถบรัรัลเุป�้หม�ยกั�รัพื้ฒัน�ท่ี่�ยั �งยน้ (SDGs) ได:้

1: ขจััดความยากจัน

ผิลผิลิต่ คว�มอยูร่ัอด คว�มส�ม�รัถในกั�รัที่ำ�กัำ�ไรั และคว�มปลอดภััยข้องอุต่ส�หกัรัรัมกั�รัปรัะมง และกั�รัเพื้�ะเล่�ยงสตั่วน์ำ��
มค่ว�มเส่�ยงสงูต่่อผิลกัรัะที่บข้องข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเล เน้�องจำ�กัมลพื้ษิัจำ�กัพื้ล�สติ่กัคกุัค�มรัะดบักั�รัจำบัปล�และสขุ้ภั�พื้ข้อง
ช�วปรัะมงล้วนคกุัค�มกั�รัจำ�้งง�นดว้ย (Beaumont et al., 2019) ผิูค้นส�มพื้นัล้�นคนทัี่�วโลกัต้่องพื้ึ�งพื้�มห�สมุที่รัเพื้้�อกั�รั
ดำ�รังชว่ติ่ (OECD, nd:1)

ขจัดั 
ความยากจัน

2: ไรค้วามอดอยาก

มลพื้ษิัจำ�กัพื้ล�สติ่กัสง่ผิลต่่อคว�มมั�นคงด�้นอ�ห�รัข้องมนษุัย ์ ตั่วอย�่งเชน่ จำำ�นวน สตั่วท์ี่ะเลท่ี่�เปน็อ�ห�รัอ�จำลดลงเม้�อ
เวล�ผิ�่นไปเน้�องจำ�กักั�รัปนเป้� อนข้องพื้ล�สติ่กั ซิึ�งคกุัค�มอน�คต่ข้องเสบย่งอ�ห�รัทัี่�วโลกั (Barboza et al., 2018)

ไร้ค้วามอดอยาก

3: สุขภาพและความเป็นอย่�ที�ดี

ไมโครัพื้ล�สติ่กัท่ี่�เข้�้สูร่ั�่งกั�ยมนุษัยผ์ิ�่นกั�รักัล้นกิัน/กั�รัห�ยใจำเข้�้ไปส�ม�รัถถกูัดดูซิมึเข้�้สูอ่วยัวะต่่�งๆ และสง่ผิลกัรัะที่บ
ต่่อสขุ้ภั�พื้ข้องมนษุัย ์ที่ำ�ล�ยเซิลล์ และกัรัะตุ่้นกั�รัอักัเสบและปฏิกิัรัยิ�ภัมูคิุ้มกััน (Campanale et al., 2020)

สุขุภาพและ 
ความเป็น็อย่�ที่ ่�ด ่

11: เมืองและชุุมชุนที�ยั�งยืน

กั�รักัำ�จำดัพื้ล�สติ่กัต่�มอำ�เภัอใจำในพื้้�นท่ี่�ท่ี่�ม่รัะบบกั�รัจำดักั�รัข้ยะไม่ด่พื้อที่ำ�ใหเ้กิัดแรังกัดดันมห�ศ�ลต่่อโครังสรั�้งพื้้�นฐ�นใน
เมอ้งท่ี่�สำ�คัญ (ท่ี่อรัะบ�ยนำ��และที่�งรัะบ�ยนำ��) สิ�งน่�ส�ม�รัถสรั�้งคว�มเส่�ยงหล�ยมติิ่และมลภั�วะพื้ล�สติ่กัท่ี่�ไมย่ั �งยน้อย�่ง
กัว�้งข้ว�งในใจำกัล�งเมอ้ง (Barboza et al., 2018)

เมอืงและชุมุชุน 
ที่่�ย ั �งยนื

12: การบรโิภคและการผลิติอย�างมีความรบัผิดชุอบ

หว่งโซิอุ่ปที่�นพื้ล�สติ่กันั�นปกัติ่แล้วเปน็เปน็เสน้ต่รัง สรั�้งข้ึ�น-ซิ้�อไป-ใช-้แล้วทิี่�ง และเน้�องจำ�กัเปน็ท่ี่�นยิมใชอ้ย�่งแพื้รัห่ล�ย
ม�กัเกิันไป  โดยเฉีพื้�ะอย�่งยิ�งผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กัแบบใชค้รัั�งเดย่วทิี่�ง บรักิั�รัจำดักั�รัข้องเสย่ท่ี่�มอ่ยูจ่ำงึไมส่�ม�รัถรับัมอ้ไดอ่้กั
ต่่อไป (Barboza et al., 2018) ดงันั�นกั�รัลดกั�รัใชพ้ื้ล�สติ่กั และกั�รัเปล่�ยนไปสูรู่ัปแบบเศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่นสำ�หรับัหว่งโซิ่
อุปที่�นน่�จำงึเปน็สิ�งสำ�คัญยิ�งสำ�หรับัอน�คต่ข้องมห�สมุที่รั

การ้บร้โิภคและ 
การ้ผลติอย �าง 
มค่วามร้บัผดิชุอบ

13: การดำาเนินการด้านสภาพภ่มิอากาศ

พื้ล�สติ่กัผิลิต่จำ�กัเช้�อเพื้ลิงฟิอสซิลิและคิดเปน็ 8% ข้องปรัมิ�ณกั�รัใชน้ำ��มนัทัี่�วโลกั (กั�รัผิลิต่และกั�รัข้นสง่) ดงันั�น กั�รั
ปล่อยพื้ล�สติ่กัและก๊ั�ซิเรัอ้นกัรัะจำกั (GHG) จำงึมก่ั�รัเช้�อมโยงกัันอย�่งซิบัซิอ้นในที่กุัข้ั�นต่อนข้องวงจำรัชว่ติ่พื้ล�สติ่กั (ตั่�งแต่่
กั�รัผิลิต่ไปจำนถึงกั�รัข้นย�้ยไปจำนถึงกั�รักัำ�จำดัข้องเสย่) ซิึ�งมส่ว่นที่ำ�ใหเ้กิัดกั�รัเปล่�ยนแปลงสภั�พื้ภัมูอิ�กั�ศ (Barboza et 
al., 2018)

การ้ด ำาเนนิการ้ 
ดา้นสุภาพ 
ภม่อิากาศ

14: ชีุวิติใต้ินำ�า

กั�รักัำ�จำัดมลพื้ิษัพื้ล�สติ่กัท่ี่�ม่อยู่และป้องกัันไม่ใหพ้ื้ล�สติ่กัรัั�วไหลเข้้�สู่มห�สมุที่รัดำ�รังม่คว�มสำ�คัญต่่อทีุ่กัชว่ิต่ท่ี่�ดำ�รังอยู่ใต้่
นำ�� น่�ค้อเป�้หม�ยโดยต่รังโดยตั่วบง่ช่� 14.1.1: ดชันภ่ั�วะข้�ดออกัซิเิจำนในช�ยฝั� งและคว�มหน�แนน่ข้องเศษัพื้ล�สติ่กั ท่ี่�ลอย
อยู ่(รัฐับ�ลสหรัฐั, ไมร่ัะบุวนั)

ชุว่ติใตน้ ำ�า

17: พันธมิติรเพื�อบรรลุเป้าหมาย

ข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเลและสขุ้ภั�พื้ข้องมห�สมุที่รัเปน็ปัญห�ข้�้มพื้รัมแดน ที่กุั ๆ ปรัะเที่ศจำำ�ต้่องม�รัว่มกัันแก้ัไข้ นอกัจำ�กัน่�ยงั
เก่ั�ยวข้อ้งกัับหล�ยภั�คสว่น รัวมถึงอุต่ส�หกัรัรัมเอกัชน ผิูท้ี่ำ�ง�นนอกัรัะบบ และผิูจ้ำดัเก็ับข้ยะในเข้ต่เที่ศบ�ล ภั�คสว่นเหล่�น่�
จำำ�เปน็ต้่องรัว่มมอ้กัันเพื้้�อแสวงห�วธิิแ่ก้ัปัญห�ท่ี่�ที่ำ�ไดจ้ำรังิและนำ�ไปข้ย�ยผิลได้

พนัธมติร้เพ ื�อ
บร้ร้ลเุป็า้หมาย

รููปท่ีี	1:	เป้าหมายการูพััฒนาทีี�ยั�งยืนและ มลภาวะจาก 
ขยะพัลาสติิกในทีะเล
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เอเชย่ต่ะวนัออกัและแปซิฟิิกิัสรั�้งข้ยะมูลฝอยม�กัถึง 
23% ข้องโลกั เฉีล่�ยท่ี่� 0.56 กิัโลกัรัมัต่่อคนต่่อวนั - 
สรั�้งสถิติ่โลกัสำ�หรับัผิูผ้ิลิต่ข้ยะสงูสดุ เฉีพื้�ะหกั
ปรัะเที่ศสม�ชกิัอ�เซิย่น ค้อ อินโดน่เซิย่ ไที่ย เวย่ดน�ม 
ฟิลิิปปินส ์ม�เลเซิย่ และสงิคโปรั ์- สรั�้งข้ยะ 243 ล้�น
ตั่นในป ี2559 (อ�เซิย่น, 2021) และในข้ณะท่ี่�ภัมูภิั�ค
น่�บรัโิภัคและกัำ�จำัดผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กัอย่�งรัวดเรัว็ 
กั�รัรัวบรัวมข้ยะยงัคงครัอบคลมุไมเ่พื้ย่งพื้อ โดย
เฉีล่�ยแล้ว ไดเ้พื้ย่ง 71% โดยรัวม และที่ำ�ใหเ้กิัดชอ่ง
ว�่งม�กัพื้อท่ี่�จำะก่ัอใหเ้กิัดกั�รัรัั�วไหลข้องข้ยะพื้ล�สติ่กั
ลงสูแ่หล่งนำ�� (Kaza et al., 2018)

"ปรูะเทีศต่ิางๆ ในเอเชีียติะวันออกและ 
แปซิิฟิกิเป็นศูนย์กลางของวิกฤติพัลาสติิก 
ในทีะเล โดยบางปรูะเทีศในภูมิภาคนี�เป็น 

ผูู้�ก่อปัญหารูายใหญ่ทีี�สุด และบางปรูะเทีศ 
ได�รูบัผู้ลกรูะทีบจากขยะพัลาสติิกในทีะเล 

อย่างไม่สมสัดส่วน" 

(ธนาคารูโลก, พั.ศ.2564)

ก. พลาสติิกในเอเชุยีติะวนัออกและ
แปซีฟิิิก



55 การจััดการขยะพลาสติิกในทะเลในเอเซีียและแปซีิฟิิก

กั�รัรัั�วไหลข้องพื้ล�สติ่กัน่�เป็นปัญห�พื้ิเศษัสำ�หรัับ
เอเชย่และแปซิฟิิกิั เน้�องจำ�กัปรัะเที่ศเกิัดใหมจ่ำำ�นวน
ม�กัไมม่ร่ัะบบกั�รัจำดักั�รัข้ยะ สมรัรัถนะ งบปรัะม�ณ 
หรัอ้คว�มรัูท่้ี่�เพื้ย่งพื้อ ท่ี่�จำะจำดักั�รักัับคว�มต้่องกั�รั
ข้องปรัะช�กัรัท่ี่�กัำ� ลังเติ่บโต่และแนวที่�งกั�รัใช้
พื้ล�สติ่กัในชว่ติ่ทัี่�วไปข้องผิูค้นอย�่งถกูัต้่อง อย�่งไรั
ก็ัต่�ม โลกัสว่นใหญย่งัคงสง่ข้ยะข้องต่นไปยงัภัมูภิั�ค
น่�เพื้้�อใหจ้ำดักั�รั ซิึ�งยิ�งเปน็กั�รัเพื้ิ�มแรังกัดดนัใหกั้ับ
รัะบบกั�รัจำดักั�รัข้องเสย่ท่ี่�มภ่ั�รัะหนกััม�กัอยูแ่ล้ว และ
ที่ำ�ใหเ้กิัดกั�รัรัั�วไหลข้องพื้ล�สติ่กัสูส่ิ�งแวดล้อม ที่กุัวนั
น่� พื้ล�สติ่กัท่ี่�ปล่อยออกัม�จำ�กัแมน่ำ��ในเอเชย่คิดเปน็ 
86% (Lebreton et al., 2017) ข้องแมน่ำ��ทัี่�วโลกัท่ี่�นำ�
พื้ล�สติ่กัเข้�้สูม่ห�สมุที่รัข้องโลกั จำนก่ัอเกิัดภััยพื้บิติั่

เชน่ Great Pacific Garbage Patch (Lebreton et 
al., 2018) และที่ำ�ใหเ้กิัดก๊ั�ซิเรัอ้นกัรัะจำกั 

ปรัมิ�ณข้ยะพื้ล�สติ่กัน่�ยิ�งเพื้ิ�มข้ึ�นอย่�งต่่อเน้�องจำ�กั
กั�รัเติ่บโต่ที่�งเศรัษัฐกิัจำอย่�งรัวดเรั็วและคว�ม
ต้่องกั�รัผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กัท่ี่� เพื้ิ�มข้ึ�นในภัูมิภั�ค 
นอกัจำ�กัน่� กั�รัพื้ึ�งพื้�โมเดลเศรัษัฐกิัจำ ‘นำ�ไป-ที่ำ�ข้ึ�น-
แล้วทิี่�ง' (take-make-dispose) แบบเสน้ต่รังสำ�หรับั
กั�รับรัโิภัคพื้ล�สติ่กัในปัจำจุำบนั กัำ�ลังผิลักัดนัมใ่หค้ว�ม
จำำ�เป็นเรัง่ด่วนกัว่�เดิมสำ�หรับัภัูมิภั�คท่ี่�จำะต้่องรัว่มม้อ
กัันเพื้้�อจำดัห�หนที่�งแก้ัไข้ท่ี่�เข้�้ใจำไดง่้�ย ปรับัแต่่งได ้
และครับวงจำรัเพื้้�อจำดักั�รักัับข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเล

ที่มา: Map Lebreton, Egger, and Slat (2019); Waste, Jambeck and others (2015); UNEP (2018b); ESCAP (2020).

รููปทีี� 2: ปัญหาพัลาสติิกในเอเซีิยและแปซิิฟิกิ
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ในอนุภัูมิภั�คข้องสม�คมปรัะช�ช�ติ่แห่งเอเช่ยต่ะวัน
ออกัเฉ่ียงใต้่ (อ�เซิย่น) เก้ัอบครัึ�งหนึ�งข้องผิูค้น
ทัี่�งหมดอ�ศัยอยูใ่นเมอ้ง ค�ดกั�รัณว์�่ภั�ยในปี 2568 
ผิูค้นอ่กั 70 ล้�นคนในภัมูภิั�คน่�จำะย�้ยไปเมอ้งต่่�งๆ 
และภั�ยในปี 2573 จำำ�นวนครัวัเรัอ้นท่ี่�มก่ั�รับรัโิภัคจำะ
เพื้ิ�มข้ึ�นเปน็สองเท่ี่�เปน็ 163 ล้�นคน (อ�เซิย่น, 2021) 
ในข้ณะท่ี่�จำำ�นวนปรัะช�กัรัและคว�มมั�งคั�งข้องเม้อง
ข้ย�ยตั่วข้ึ�น ภั�รัะต่่อรัะบบกั�รัจำดักั�รัข้ยะมูลฝอยท่ี่�ม่
อยูก็่ัจำะเพื้ิ�มสงูข้ึ�นต่�มไปดว้ย ซิึ�งหล�ยๆ รัะบบก็ัแที่บ
รับัไมไ่ดอ้ยูแ่ล้ว 

 

เมอ้งต่่�งๆ มส่ว่นสำ�คัญท่ี่�ก่ัอใหเ้กิัดมลภั�วะที่�ง
ที่ะเลในฐ�นะศูนย์กัล�งหลักัข้องกั�รัผิลิต่และกั�รั
บรัโิภัคพื้ล�สติ่กั เศษัข้ยะส�ม�รัถเข้�้สูแ่หล่งนำ��และสิ�ง
แวดล้อมได้โดยกั�รัทิี่�งหรัอ้รัั�วไหลโดยต่รังภั�ยในหว่ง
โซิ่อุปที่�นข้องเส่ยอันเน้� องม�จำ�กักั�รัจำัดกั�รัท่ี่�ไม่ด ่
เปน็ท่ี่�เช้�อกัันว�่ปรัะม�ณ 32% ข้องบรัรัจุำภััณฑ์์
พื้ล�สติ่กัหลดุออกัจำ�กัรัะบบกั�รัเก็ับข้ยะ ซิึ�ง
หม�ยคว�มว�่ม�กักัว�่ ⅓ ข้องพื้ล�สติ่กับรัรัจุำภััณฑ์์
ทัี่�งหมดท่ี่�ทิี่�งอย่�งถูกัต้่องโดยผิู้บรัโิภัคยังคงกัล�ย
เปน็มลภั�วะท่ี่�ไมส่�ม�รัถควบคมุได ้(Ellen MacArthur 
Foundation, 2017) กั�รัรัั�วไหลน่�สว่นใหญเ่กิัดจำ�กั
ข้อ้เท็ี่จำจำรังิท่ี่�ว�่คนเก้ัอบ 3 พื้นัล้�นคนไมม่ส่ถ�นท่ี่�และ
สิ�งอำ�นวยคว�มสะดวกัท่ี่�ควบคุมกั�รัจำัดกั�รัข้ยะอย่�ง
ถกูัต้่องในวนัน่� (Wilson et al., 2015) เฉีพื้�ะใน
ภัมูภิั�คอ�เซิย่นเพื้ย่งแหง่เดย่ว ก็ัมข่้ยะม�กัถึง 53% 
ท่ี่�ไมไ่ดจ้ำดัเก็ับ ปล่อยใหเ้กิัดข้ยะท่ี่�ไมม่ก่ั�รัจำดักั�รัและ
หล�ยครัั�งข้ยะเหล่�น่�มกััไหลลงสูแ่หล่งนำ�� (อ�เซิย่น, 
2021)

ปรัะม�ณ 60% ข้องพื้ล�สติ่กัในมห�สมุที่รัทัี่�งหมดม�
จำ�กัเม้องท่ี่�เติ่บโต่อย่�งรัวดเรัว็ซิึ�งม่รัะบบกั�รัจำัดกั�รั
ข้ยะท่ี่�อ่อนแอในเอเชย่ต่ะวนัออกัเฉ่ียงใต้่ เอเชย่ใต้่ และ
จำน่ (Ocean Conservatory & McKinsey, 2015) 
ด้วยกั�รัค�ดกั�รัณ์ว่�กั�รัเติ่บโต่ข้องเม้องจำะยิ�ง
รัวดเรัว็ข้ึ�นกัว�่เดมิในอ่กั 10 ปขี้�้งหน�้ เมอ้งต่่�ง ๆ ใน
ภัมูภิั�คเอเชย่และแปซิฟิิกิัจำะต้่องลงมอ้ดำ�เนินกั�รัทัี่นท่ี่
เพื้้�ออุดชอ่งโหวใ่นรัะบบข้ยะและโครังสรั�้งพื้้�นฐ�นข้อง
เมอ้ง เพื้้�อปอ้งกัันไมใ่หข้้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเลล้น
มห�สมุที่รั

 

ข้ยะมูลฝอยท่ี่�ได้รับักั�รัจำัดกั�รัอย่�งไม่ถูกัต้่องเป็น
ปัญห�ใหญ่ ไมใ่ชเ่พื้ย่งเพื้รั�ะกัล�ยเปน็แหล่งข้ยะ
พื้ล�สติ่กัในที่ะเลท่ี่�สำ�คัญ แต่่ยงัที่ำ�ใหเ้กิัดนำ��ท่ี่วมใน
หล�ยเม้องเน้�องจำ�กัข้ยะเหล่�น่�ไปปิดกัั�นท่ี่อรัะบ�ยนำ�� 
โดยเฉีพื้�ะอย�่งยิ�งในชว่งฤดมูรัสมุ อุที่กัภััยเหล่�น่�นำ�
ม�ซิึ�งกั�รัปนเป้� อนข้องนำ��และโรัคภััยไข้เ้จำบ็ จำนก่ัอให้
เกิัดคว�มเปรั�ะบ�งม�กัข้ึ�น และ และคณุภั�พื้ชว่ติ่ท่ี่�ต่ำ��
ลงในเข้ต่เมอ้ง ดงันั�น กั�รัปรับัปรังุกั�รัจำดักั�รัข้ยะ
มูลฝอยในท้ี่องถิ�นส�ม�รัถส่งผิลด่ต่่อปรัะช�กัรัใน
เม้องและม่ส่วนสนับสนุนชุมชนให้ม่คว�มย้ดหยุ่น
พื้รัอ้มรับัมอ้ (ESCAP, 2019)

II. การไหลของพลาสติก: 
จากเมืองสู่ทะเล
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ที่มา: Closing the Loop, ESCAP

รููปทีี� 3: การูไหลของมลพิัษพัลาสติิกทีี�ไม่มีการูจัดการูในเมือง 
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กล่่องท่ี่� 1: การวััดค่าพล่าสติิกด้วัยการเคร่�องคำานวัณมล่พิษพล่าสติิกของ	CLOSING THE LOOP

Closing the Loop ซิึ�งเปน็โครังกั�รัท่ี่�รัเิรัิ�มโดยคณะ
กัรัรัม�ธิิกั�รัเศรัษัฐกิัจำและสังคมแห่งสหปรัะช�ช�ติ่
สำ�หรับัเอเชย่และแปซิฟิิกิั (ESCAP) และไดร้ับักั�รั
สนบัสนนุจำ�กัรัฐับ�ลญ่�ปุน่ ไดย้กัปรัะเดน็ปัญห�รัะดบั
โลกัเก่ั�ยวกัับข้ยะพื้ล�สติ่กัท่ี่�รัั �วไหลลงสู่สิ�งแวดล้อม
ที่�งที่ะเลจำ�กัเมอ้งต่่�งๆ ในเอเชย่และแปซิฟิิกิัม�ศึกัษั�

ดว้ยคว�มรัว่มมอ้กัับ สม�คมข้ยะมูลฝอยส�กัล 
(International Solid Waste Association (ISWA)) 
และมห�วทิี่ย�ลัยล่ดส ์ (UoL) Closing the Loop ใช้
แบบจำำ�ลองเครั้�องคำ�นวณมลพื้ษิัพื้ล�สติ่กั (Plastic 
Pollution Calculator) เพื้้�อที่ำ�แหล่งท่ี่�ม�ข้องข้ยะ
พื้ล�สติ่กั แหล่งกัักัเก็ับ แหล่งรัั�วไหลหลักั (ฮอต่สปอต่) 
และเสน้ที่�งในเมอ้งต่่�งๆ ข้องอ�เซิย่นส่�เมอ้ง รัะเบย่บ
วิธิ่ที่�งวิที่ย�ศ�สต่รัน์่�รัวมข้้อมูลกั�รักัำ�กัับดูแลสังคม 
สิ�งแวดล้อม และข้องเสย่ ไวด้ว้ยกััน เพื้้�อรัะบุกั�รัไหล
ข้องพื้ล�สติ่กัจำ�กัพื้้�นดินสูแ่มน่ำ��และมห�สมุที่รั

เครั้�องมอ้น่�ออกัแบบม�เพื้้�อต่อบคำ�ถ�มต่่อไปน่�

>	 ผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กัปรัะเภัที่ใดท่ี่�ไปจำบลงในนำ�� 
ข้องเรั�?

>	 พื้ล�สติ่กัรัั�วเข้้�สู่สิ�งแวดล้อมในกัรัะบวนกั�รั 
กัำ�จำดัข้ยะท่ี่�ใด

>	 ‘แหล่งรัั�วไหลหลักั’  อยูท่่ี่�ไหน และนโยบ�ยกั�รั
แก้ัไข้ใดจำะมป่รัะสทิี่ธิภิั�พื้ม�กัท่ี่�สดุ (ดตัู่วอย�่ง
แผินท่ี่�แหล่งรัั�วไหลหลักั ด้านล่่าง)

ข้้อมูลน่�ใหก้ั�รัปรัะเมินพื้้�นฐ�นเก่ั�ยวกัับจุำดอ่อนและจุำด
แข้ง็ข้องเมอ้งในหว่งโซิอุ่ปที่�นข้องเสย่ น่�เปน็ข้ั�นต่อน
แรักัในกั�รัรัะบุม�ต่รักั�รัท่ี่�ต้่องดำ�เนินกั�รัเพื้้�อหยุดกั�รั
รัั�วไหลข้องข้ยะพื้ล�สติ่กั และข้อ้มูลดังกัล่�วยงั
สนบัสนนุเครั้�องมอ้ดจิำทัิี่ลท่ี่�สรั�้งแผินท่ี่� กั�รัไหลข้อง
พื้ล�สติ่กัในนำ��เพื้้�อติ่ดต่�มปัญห�ไดด้ข่้ึ�น (กัล่�วถึงใน
กล่่องท่ี่�	1)

รั�ยง�นพื้้� นฐ�นส่�ฉีบับเก่ั�ยวกัับเม้องนำ�รั่องข้องกั 
Closing the Loop กัำ�ลังจำดัที่ำ� ตั่วอย�่งจำ�กัเครั้�อง
คำ�นวณมลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัอยูใ่นหน้าต่ิอไปน่�

ที่มา: Closing the Loop, ESCAP

รููปทีี� 4: แผู้นทีี�แหล่งรูั�วไหลหลัก  
ของพัลาสติิก ในกรุูงกัวลาลัมเปอรู ์ 

ปรูะเทีศมาเลเซีิย
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ผล่ลั่พธ์์หลั่กจากเม่องนำารอ่งของ	CLOSING THE LOOP

เมืองดานัง ปรูะเทีศเวียดนาม

>	 สรั�้งข้ยะพื้ล�สติ่กั 83,000 ตั่นต่่อป ี

>	 ปล่อยพื้ล�สติ่กั 6,752 ตั่น เข้�้สูส่ิ�งแวดล้อมต่่อปี

>	 ปล่อยพื้ล�สติ่กั 1,087 ตั่น ต่่อปหีลดุเข้�้สูแ่หล่งนำ��

>	 48% ข้องมวลข้ยะพื้ล�สติ่กัเปน็ถงุพื้ล�สติ่กั (ดรููปท่ี่�	5)

>	 47% ข้องข้ยะพื้ล�สติ่กัซิึ�งเกิัดจำ�กักั�รัทิี่�งข้ยะก่ัอใหเ้กิัดแหล่งมลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัท่ี่�ใหญท่่ี่�สดุ รัองลงม�ค้อข้ยะท่ี่�
ไมไ่ดจ้ำดัเก็ับ (23%) กั�รัลอบทิี่�งข้ยะข้น�ดใหญ ่ / กั�รัทิี่�งข้ยะอย�่งผิดิกัฎหม�ย (14%) และกั�รัรัั�วไหลรัะหว�่ง
รัอกั�รัจำดัเก็ับ (11%)

ที่มา: Closing the Loop, ESCAP

รููปทีี� 5: องค์ปรูะกอบขยะพัลาสติิกแต่ิละชีนิด ณ แหล่งกำาเนิด ต่ิอปี 
ในเมืองดานัง ปรูะเทีศเวียดนาม

ก้นบุหรี� 

บรรจุัภัณฑ์์อาหาร 
ใชุ้ครั�งเดียวทิ�ง 

โพลีสตีิรนี

หม้อ อ�าง ถาด 
ขวดพลาสติิกอื�น ๆ  

ขวดพลาสติิก
นำ�าดิ�ม 

ฟิิล์มพลาสติิกอื�น ๆ   

ผลิติภัณฑ์์เพื�อสุขอนามัย 
ของชิุ�นใหญ่�อื�น ๆ  

ของชิุ�นเล็ก 
เนื�อพลาสติิกแน�นอื�น 

ถุงพลาสติิก
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เมืองสุรูาบายา ปรูะเทีศอินโดนีเซีิย

>	 สรั�้งข้ยะพื้ล�สติ่กั 111,300 ตั่นต่่อปี

>	 ปล่อยพื้ล�สติ่กั 16,000 ตั่น เข้�้สูส่ิ�งแวดล้อมต่่อปี 

>	 ปล่อยข้ยะพื้ล�สติ่กั 2,174 ตั่น ต่่อปใีหห้ลดุเข้�้สูท่ี่�งนำ��จำนกัล�ยเปน็ข้ยะในที่ะเล

>	 27% ข้องมวลข้ยะพื้ล�สติ่กัม�จำ�กัถงุพื้ล�สติ่กั

>	 55% ข้องข้ยะพื้ล�สติ่กัท่ี่�เล็ดลอดออกัม� ม�จำ�กัข้ยะท่ี่�ไมไ่ดจ้ำดัเก็ับ ต่�มดว้ยข้ยะท่ี่�ทิี่�งไมเ่ปน็ท่ี่� (20%) กั�รัรัั�ว
ไหลรัะหว�่งรัอกั�รัจำดัเก็ับ (9%) และกั�รัลอบทิี่�งข้ยะข้น�ดใหญ่ (5%) (ดรููปท่ี่�	6)

การูปล่อยพัลาสติิกเข�าสู่สิ�งแวดล�อม (ตัิน/ปี)

ขยะท่ี่�ทิี่�งไม่เป็นท่ี่�

ขยะท่ี่�ไม่ได้จดัเก็บ

ขยะขนาดใหญ่่ท่ี่�ล่อบทิี่�ง

ขยะรอการจดัเก็บ 

ระหวัา่งการจดัเก็บ	

ภาคส่วันการจดัเก็บแบบไม่เป็นที่างการ	

การกำาจดั

สถาน่ถ่ายโอน	

การบำาบัด	

การขนส่งแบบทุี่ติิยภูมิ

การขนส่งปฐมภูมิ	

0 2,000 4,000 6,000 8,000

ที่มา: Closing the Loop, ESCAP

รููปทีี� 6: แหล่งมลพิัษพัลาสติิกหลักในเมืองสุรูาบายา

ปรูะเทีศอินโดนีเซีิย
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กัวลาลัมเปอรู ์มาเลเซีิย

>	 สรั�้งข้ยะพื้ล�สติ่กัข้ึ�น 161,000 ตั่นต่่อปี

>	 ปล่อยข้ยะพื้ล�สติ่กั 3,000 ตั่นต่่อปเีข้�้สูส่ิ�งแวดล้อม

>	 ปล่อยข้ยะพื้ล�สติ่กั 653 ตั่น / ปใีหเ้ล็ดลอดเข้�้สูท่ี่�งนำ��กัล�ยเปน็ข้ยะในที่ะเล (ดรููปท่ี่�	7)

>	 35% ข้องข้ยะพื้ล�สติ่กัม�จำ�กัถงุพื้ล�สติ่กั

>	 64% ข้องพื้ล�สติ่กัท่ี่�เกิัดจำ�กักั�รัทิี่�งข้ยะไมเ่ปน็ท่ี่� รัองลงม�ค้อกั�รัลอบทิี่�งข้ยะข้น�ดใหญ่ (15%) และกั�รัรัั�ว
ไหลรัะหว�่งรัอกั�รัจำดัเก็ับ (15%)

ที่มา: Closing the Loop, ESCAP

รููปทีี� 7: แผู้นผัู้ง SANKEY แสดงให�เหน็หนทีางของพัลาสติิก 
ในกรุูงกัวลาลัมเปอรู ์ปรูะเทีศมาเลเซีิย 

สรา้งขยะพลาสติิก  
100%

ได้รบัการจััดการ 
98.1%

รไีซีเคิล  
10.1%

อย่�ที�หลุมฝัังกลบ 
88%

ไรก้ารควบคุม 1.9%
อย่�บนบก 1.5%
ขยะในแม�นำ�าและในทะเล 0.4%
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นครูศรูธีรูรูมรูาชี ปรูะเทีศไทีย

>	 สรั�้งข้ยะพื้ล�สติ่กั 9,000 ตั่นในแต่่ละปี

>	 ปล่อยพื้ล�สติ่กั 448 ตั่นเช�้สูส่ิ�งแวดล้อมต่่อปี

>	 ปล่อยพื้ล�สติ่กั 87 ตั่นใหเ้ล็ดลอดเข้�้สูท่ี่�งนำ��กัล�ยเปน็ข้ยะในที่ะเล

>	 48% ข้องข้ยะพื้ล�สติ่กัม�จำ�กัถงุพื้ล�สติ่กั (ดรููปท่ี่�	8)

>	 47% ข้องข้ยะพื้ล�สติ่กัเกิัดข้ึ�นข้ณะรัอกั�รัจำดัเก็ับ ต่�มดว้ยกั�รัทิี่�งข้ยะไมเ่ปน็ท่ี่� (34%) และกั�รัข้ยะท่ี่�เล็ดลอด
จำ�กัแหล่งทิี่�งข้ยะ (8%)

ที่มา: Closing the Loop, ESCAP

รููปทีี� 8: องค์ปรูะกอบขยะพัลาสติิกแต่ิละชีนิด ณ แหล่งกำาเนิด ต่ิอปี 
ในนครูศรูธีรูรูมรูาชี ปรูะเทีศไทีย

บรรจุัภัณฑ์์อาหาร 
ใชุ้ครั�งเดียวทิ�ง 

โพลีสตีิรนี

หม้อ อ�าง ถาด 

ขวดพลาสติิกอื�น ๆ  

ขวดพลาสติิก
นำ�าดิ�ม 

ฟิิล์มพลาสติิกอื�น ๆ   

ผลิติภัณฑ์์เพื�อ
สุขอนามัย 

ของชิุ�นใหญ่�อื�น ๆ  

ของชิุ�นเล็ก 
เนื�อพลาสติิกแน�นอื�น 

ถุงพลาสติิก



1313 การจััดการขยะพลาสติิกในทะเลในเอเซีียและแปซีิฟิิก

III. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พื้ล�สติ่กัปล่อยก๊ั�ซิเรัอ้นกัรัะจำกัออกัม�ต่ลอดวงจำรั
ชว่ติ่ นกััวจิำยัค�ดกั�รัณว์�่กั�รัผิลิต่และกั�รัเผิ�ข้ยะ
พื้ล�สติ่กัจำะผิลิต่ก๊ั�ซิเรัอ้นกัรัะจำกั (GHG) เข้�้สูช่ั �น
บรัรัย�กั�ศม�กักัว�่ 850 ล้�นตั่นต่่อปภีั�ยใน พื้.ศ. 
2593 ห�กัไมม่ก่ั�รัเปล่�ยนแปลงท่ี่�รันุแรัง กั�รัปล่อย
มลพื้ษิัเหล่�นั�นอ�จำเพื้ิ�มข้ึ�นสงูถึง 2.8 พื้นัล้�นตั่นต่่อปี 
(WWF, 2021)

 

พื้ล�สติ่กัทัี่�งหมดสรั�้งข้ึ�นโดยใชเ้ช้�อเพื้ลิงจำ�กัฟิอสซิลิ 
ซิึ�งต้่องใช้กัรัะบวนกั�รัสกััดและกัลั�นนำ��มันในทีุ่กัข้ั�น
ต่อน ควบคู่ไปกัับหว่งโซิอุ่ปที่�นด�้นกั�รัข้นสง่ทัี่�วโลกัท่ี่�
กัว�้งใหญ่ ซิึ�งมส่ว่นอย�่งม�กัท่ี่�จำนที่ำ�ใหเ้กิัดกั�รัสญู
เส่ยที่รัพัื้ย�กัรัและกั�รัเปล่�ยนแปลงสภั�พื้ภัูมิอ�กั�ศ 
ในกัรัะบวนกั�รัผิลิต่และกัลั�นนำ��มนัดบินั�น 8% ข้องกั�รั
ผิลิต่ปิโต่รัเล่ยมทัี่�งหมดข้องโลกัใช้เพื้้� อกั�รัผิลิต่
พื้ล�สติ่กัแต่่เพื้ย่งอย�่งเดย่ว และจำำ�นวนท่ี่�สงูม�กัน่�ไม่
รัวมถึงกั�รัข้นสง่ที่�งเรัอ้ กั�รัรัไ่ซิเคิล หรัอ้กิัจำกัรัรัม
อ้�นๆ ท่ี่�ใชน้ำ��มนัเปน็พื้้�นฐ�นเพื้้�อนำ�พื้ล�สติ่กัเข้�้ม�ใชใ้น
ชว่ติ่ปรัะจำำ�วนั (WWF, 2021) หม�ยคว�มว�่ ยิ�งมก่ั�รั
ผิลิต่พื้ล�สติ่กัม�กัเท่ี่�ใด ก็ัยิ�งต้่องกั�รัเช้�อเพื้ลิง
ฟิอสซิลิม�กัข้ึ�นเท่ี่�นั�น และในท่ี่�สดุ พื้ล�สติ่กัก็ัยิ�งมส่ว่น
ที่ำ�ใหเ้กิัดภั�วะโลกัรัอ้นม�กัข้ึ�นเท่ี่�นั�น

ในที่ำ�นองเดย่วกััน ในข้ณะท่ี่�ปรัะเที่ศต่่�งๆเรัิ�มเปล่�ยน
จำ�กัแหล่งพื้ลังง�นท่ี่�ใชพ้ื้ลังง�นค�รับ์อนสูงไปสู่แหล่ง
เช้�อเพื้ลิงชนิดอ้�น ๆ  คว�มต้่องกั�รัพื้ล�สติ่กัท่ี่�เพื้ิ�มข้ึ�น
อ�จำที่ำ�ใหบ้รัษัิัที่ปโิต่รัเล่ยมยงัใชเ้ช้�อเพื้ลิงฟิอสซิลิต่่อไป

 

บที่บ�ที่ข้องมห�สมุที่รัในกั�รับรัรัเที่�กั�รัเปล่�ยนแปลง
สภั�พื้ภัูมิอ�กั�ศโดยที่ำ�หน้�ท่ี่� เป็นแหล่งกัักัเก็ับ
ค�รับ์อนมค่ว�มสำ�คัญยิ�ง โดยมห�สมุที่รัจำะดดูซิบั 30 
ถึง 50% ข้องกั�รัปล่อยค�รับ์อนจำ�กัมนษุัยทั์ี่�งหมด 
และชะลอผิลกัรัะที่บรั�้ยแรังข้องด�วเครั�ะหท่์ี่�รัอ้นข้ึ�น 
(Levine & Doney, 2006) อย�่งไรัก็ัต่�ม เม้�อ
มห�สมุที่รัอุ่นข้ึ�นและมค่ว�มเปน็กัรัดม�กัข้ึ�น คำ�ถ�ม
สำ�คัญก็ัค้อมห�สมุที่รัจำะส�ม�รัถดูดซิับกั�รัปล่อย
มลพื้ษิัท่ี่�มนษุัยส์รั�้งข้ึ�นต่่อไปไดน้�นเพื้ย่งใด ทัี่�งน่�
เน้�องจำ�กัคว�มส�ม�รัถข้องมห�สมุที่รัในกั�รัที่ำ�คว�ม
สะอ�ดมลภั�วะต่่อมนุษัยน์่�โดยพื้้�นฐ�นแล้วเกิัดจำ�กัแพื้
ลงก์ัต่อนพื้ช้และส�หรั�่ยท่ี่�อ�ศัยอยูใ่นทีุ่่งหญ�้ที่ะเล สิ�ง
ม่ช่วิต่ข้น�ดเล็กัเหล่�น่�และท่ี่�อยู่อ�ศัยท่ี่�เป็นหญ้�ที่ะเล
ส�ม�รัถดูดซิบัค�รับ์อนท่ี่�ผิ่�นกั�รัสังเครั�ะหด์้วยแสง
และกัักัเก็ับไว ้ อย�่งไรัก็ัต่�ม กั�รัที่ดลองในหอ้งปฏิบติั่
กั�รัช่�ใหเ้หน็ว่�คว�มส�ม�รัถในกั�รักัักัเก็ับค�รับ์อนจำะ
ลดลงเม้�อแพื้ลงก์ัต่อนเหล่�น่�กิันไมโครัพื้ล�สติ่กัเข้�้ไป 
(CIEL, 2019)
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IV. ผลเสียของมลพิษพลาสติก
ในทะเล

ผิู้คนส�มพื้ันล้�นคนทัี่�วโลกัต้่องพื้ึ�งพื้�มห�สมุที่รัเพื้้�อ
กั�รัดำ�รังชว่ติ่ (OECD, nd:1) และ 84% ข้องปรัะช�กัรั
โลกัท่ี่�เก่ั�ยวข้้องกัับภั�คกั�รัปรัะมงและกั�รัเพื้�ะเล่�ยง
สตั่วน์ำ��ม�จำ�กัเอเชย่ กั�รัที่ำ�ปรัะมงที่ะเลใกัล้ช�ยฝั� ง
แบบดั�งเดิมและเชงิพื้�ณิชย์เป็นองค์ปรัะกัอบท่ี่�สำ�คัญ
ข้องคว�มมั�นคงด้�นอ�ห�รัในรัะบบเศรัษัฐกิัจำเอเชย่ใต้่
และเอเชย่ต่ะวนัออกัเฉ่ียงใต้่ องค์กั�รัอ�ห�รัและ
กั�รัเกัษัต่รั (FAO) ปรัะม�ณกั�รัว�่ มก่ั�รัจำ�้งง�นใน
ภั�คกั�รัปรัะมงและกั�รัเพื้�ะเล่�ยงสัต่ว์นำ��ในเอเช่ยและ
แปซิฟิิกิัม�กัถึง 50.8 ล้�นคน (FAO, 2018)

ปรัิม�ณข้ยะพื้ล�สติ่กัท่ี่�ไหลลงสู่มห�สมุที่รัเป็นภััย
คุกัค�มต่่อวิถ่ช่วิต่และคว�มมั�นคงที่�งอ�ห�รัข้อง
ปรัะช�ชนเหล่�น่� อย�่งไรัก็ัต่�ม มนัไมไ่ดจ้ำบเพื้ย่งแค่นั�น 
ต้่นที่นุมอ่ยูทั่ี่�วทัี่�ง ‘เศรัษัฐกิัจำสน่ำ��เงิน’ ซิึ�งรัวมถึง
ที่รัพัื้ย�กัรัที่�งเศรัษัฐกิัจำและช�ยฝั� งทัี่�งหมด และแม้
กัรัะทัี่�งต้่นที่นุที่�งอ้อม เชน่ กั�รัที่ำ�ล�ยคว�มหล�กั
หล�ยที่�งชว่ภั�พื้

ผิลเส่ยโดยต่รังท่ี่�สำ�คัญท่ี่�สุดจำ�กัข้ยะพื้ล�สติ่กัใน
ที่ะเลใน ‘เศรัษัฐกิัจำสน่ำ��เงิน’  ค้อกั�รัปรัะมงและกั�รั
เพื้�ะเล่�ยงสตั่วน์ำ�� กั�รัข้นสง่ (กั�รัข้นสง่และกั�รัต่่อเรัอ้) 
และกั�รัท่ี่องเท่ี่�ยวที่�งที่ะเล - ซิึ�งค�ดกั�รัณว์�่จำะสรั�้ง
คว�มเส่ยห�ยให้กัับกัลุ่มปรัะเที่ศกัรัอบคว�มรัว่มม้อ
ที่�งเศรัษัฐกิัจำเอเชย่แปซิฟิิกิั (APEC) ถึงรั�ว 1 หม้�น 1 
พื้นัล้�นดอลล�รัส์หรัฐั  ใน พื้.ศ. 2558 เพื้ย่งปเีดย่ว  
(McIlgorm et al., 2020). มลพื้ษิัจำ�กัพื้ล�สติ่กัสง่
ผิลกัรัะที่บต่่อภั�คสว่นเหล่�น่� โดยหลักัไดแ้ก่ั กั�รัสญู
เสย่กั�รัผิลิต่ สตั่วน์ำ��ท่ี่�ห�ยไป คว�มเสย่ห�ยต่่อเรัอ้และ
เรัอ้ (ทัี่�งเชงิพื้�ณชิยแ์ละกั�รัพื้กััผิอ่นท่ี่องเท่ี่�ยว) ค่�ใช้
จำ�่ยในกั�รัที่ำ�คว�มสะอ�ดช�ยห�ด และกั�รัสญูเสย่กั�รั
ท่ี่องเท่ี่�ยวอันเน้� องม�จำ�กัคว�มเส้� อมโที่รัมข้อง
ที่รัพัื้ย�กัรั

เม้�อมลพื้ษิัจำ�กัพื้ล�สติ่กัเข้�้สูม่ห�สมุที่รั กั�รัควบคมุ
หรัอ้กัำ�จำดัจำะกัล�ยเปน็เรั้�องย�กัม�กั กั�รักัรัะจำ�ยและ
กั�รัสล�ยข้องมลพื้ิษัได้รับัอิที่ธิิพื้ลจำ�กัปัจำจำัยด้�นสิ�ง
แวดล้อมเปน็หลักั เชน่ กั�รัสมัผิสักัับแสงแดดและ
เกัล้อ และกั�รัเคล้�อนท่ี่�ข้องอ�กั�ศผิ�่นกัรัะแสนำ��ใน
มห�สมุที่รั นอกัจำ�กัน่� 60% ข้องพื้ล�สติ่กัทัี่�งหมดใน
โลกัมค่ว�มหน�แนน่น้อยกัว�่นำ��ที่ะเล (Seadon, 
2017); วสัดเุหล่�น่�จำงึเคล้�อนไปม�ง่�ย ๆ และสล�ยตั่ว
บนผิวินำ�� ที่ำ�ใหส้ล�ยลงไดอ้ย�่งรัวดเรัว็ จำนที่ำ�ใหแ้ที่บ
เปน็ไปไดท่้ี่�จำะเก็ับกัลับค้นม�

 

ปัจำจำยัท่ี่�ก่ัอใหเ้กิัดผิลเสย่โดยต่รังอ่กัปรัะกั�รัหนึ�ง ไดแ้ก่ั 
มูลค่�สั�น ๆ ข้องพื้ล�สติ่กัแบบใชค้รัั�งเดย่วทิี่�ง จำ�กั
สถิติ่ทัี่�วโลกั มผ่ิลิต่ภััณฑ์์มูลค่�ปรัะม�ณ แปดหม้�นถึง 
หนึ�งแสนสองหม้�นล้�นดอลล�รัส์หรัฐัท่ี่�ใช้เพื้่ยงครัั�ง
เดย่วและโดยทัี่�วไปถกูัใชเ้พื้ย่งชว่งเวล�สั�นๆ แล้วก็ัถกูั
โยนทิี่�งไป (The Pew Charitable Trust & SYS-
TEMIQ, 2020) เศรัษัฐกิัจำเชงิเสน้ต่รังน่�ไมย่ั �งยน้
สำ�หรับัทัี่�งผิูผ้ิลิต่ ทัี่�งรัะบบกั�รัจำดักั�รัข้องเสย่ หรัอ้
สขุ้ภั�พื้ข้องโลกั กั�รัสง่เสรัมิใหน้ำ�วสัดอัุนมค่่�เหล่�น่�
กัลับค้นเข้้�สู่รัะบบเศรัษัฐกัิจำโดยใช้แนวปฏิบัติ่ด้�น
เศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่นและกั�รัรัไ่ซิเคิล ถ้อเปน็กัลไกัข้บั
เคล้�อนนโยบ�ยท่ี่�ไม่เหม้อนใครัสำ�หรับักั�รัเติ่บโต่ที่�ง
เศรัษัฐกิัจำท่ี่�ยั �งยน้
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กล่่องท่ี่�	2:	อุปกรณ์หาปล่าท่ี่�ถูกทิี่�ง	สูญ่หาย	หรอ่ถูกโยนทิี่�ง	(ABANDONED LOST OR 
OTHERWISE DISCARDED FISHING GEAR - ALDFG)

อุต่ส�หกัรัรัมกั�รัปรัะมงทัี่�งได้รับัผิลกัรัะที่บจำ�กัมลพื้ิษั
พื้ล�สติ่กัในที่ะเลและม่ส่วนก่ัอให้เกิัดปัญห�เองด้วย 
ปรัะม�ณ 10% ข้องมลภั�วะพื้ล�สติ่กัในที่ะเลทัี่�งหมด 
หรัอ้ปรัะม�ณ 500,000 - 1 ล้�นเมต่รักิัตั่นต่่อป ี ม�
จำ�กัอุปกัรัณห์�ปล�ท่ี่�ถกูัทิี่�ง สญูห�ย หรัอ้ถกูัโยนทิี่�ง 
(ALDFG) หรัอ้ท่ี่�รัูจ้ำกััว�่ ‘อุปกัรัณผ์ิ’่ (WWF, 2020)

 

ข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเลปรัะเภัที่น่�ออกัแบบม�เพื้้�อจำับปล�
และสตั่วท์ี่ะเลอ้�นๆ ดงันั�นจำงึเปน็ภััยคกุัค�มต่่อสิ�งม่
ชว่ติ่ในนำ��ท่ี่�อ�จำถกูัรัดัรังึโดยต่�ข้�่ย ส�ย และเชอ้กัท่ี่�
ถกูัทิี่�ง ซิึ�งคงอยูไ่ดน้�นถึง 10 ปหีลังจำ�กัท่ี่�อุปกัรัณ์
เหล่�น่� ‘สญูห�ย’ ไป เครั้�องมอ้เหล่�น่�ส�ม�รัถบอ่น
ที่ำ�ล�ยคว�มยั�งย้นข้องกั�รัปรัะมงและที่ำ�ให้เกิัดกั�รั
สูญเส่ยผิลต่อบแที่นที่�งเศรัษัฐกิัจำเน้�องจำ�กัส่วนหนึ�ง
ข้องกั�รัผิลผิลิต่ท่ี่�หวังจำะเก็ับเก่ั�ยวต้่องต่�ยไปใน 
ALDFG โดยจำ�กักั�รัศึกัษั�พื้บว�่กัว�่ 90% ข้องสตั่ว์
นำ��ท่ี่�ติ่ดต่�ยในอุปกัรัณผ์ิม่มู่ลค่�ที่�งกั�รัค้� (WWF, 
2020) อุต่ส�หกัรัรัมกั�รัปรัะมงต้่องแบกัรับัภั�รัะที่�ง
เศรัษัฐกิัจำเพื้ิ�มเติ่มเม้� ออุปกัรัณ์รั�ค�แพื้งสูญห�ย 
เน้�องจำ�กัจำำ�เป็นต้่องซิ้�อใหม่หรัอ้ต้่องห�ปล�โดยไม่ใช้
เครั้�องมอ้เหล่�นั�น

กั�รัสนับสนุนม�ต่รักั�รัป้องกัันและกั�รัที่ำ�ง�นรัว่มกัับ
อุต่ส�หกัรัรัมปรัะมงเพื้้�อลด ‘อุปกัรัณผ์ิ’่ ส�ม�รัถก่ัอให้
เกิัดปรัะโยชน์รัว่มกัันหล�ยปรัะกั�รัสำ�หรับัภัูมิภั�คน่� 
นอกัเหน้อจำ�กักั�รัหยุดยั�งมลภั�วะพื้ล�สติ่กัปรัะเภัที่ท่ี่�
เปน็อันต่รั�ยไมใ่หเ้ข้�้สูม่ห�สมุที่รัแล้ว ยงัสนบัสนนุกั�รั
ดำ�รังช่วิต่ข้องชุมชนช�วปรัะมงและสุข้ภั�พื้ที่�ง
เศรัษัฐกิัจำทัี่�วไปข้องภั�คกั�รัปรัะมงอ่กัด้วย
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V. ไมโครพลาสติก

ไมโครัพื้ล�สติ่กัมอ่ยูใ่นโพื้ล่เมอรัแ์ละรูัปรั�่งที่กุัปรัะเภัที่ 
แต่่ โดยทัี่�ว ไปหม�ยถึงชิ�นพื้ล�สติ่กัท่ี่�ม่ เส้นผิ่ �น
ศูนยก์ัล�งนอ้ยกัว�่ 5 มลิลิเมต่รั (ชิ�นท่ี่�ต่ำ��กัว�่ 1 
มลิลิเมต่รับ�งครัั�งจำดัเปน็พื้ล�สติ่กัน�โน) (de Sa et 
al., 2018) อนุภั�คเหล่�น่�มข่้น�ดใหญพ่ื้อๆ กัับเมล็ด
ง� และมกััมข่้น�ดเล็กัจำนแยกัไมอ่อกัจำ�กัเมด็ที่รั�ย 
(Frias & Nash, 2019) ข้น�ดท่ี่�เล็กัจำิ�วน่�ที่ำ�ใหแ้ที่บเปน็
ไปไม่ได้เลยท่ี่�เม้� อเข้้�ไปอยู่ในสภั�พื้แวดล้อมแล้วจำะ
จำดักั�รัและนำ�ออกัจำ�กัม�สิ�งแวดล้อม

ค�ดว�่อนภุั�คไมโครัพื้ล�สติ่กั 15 ถึง 51 ล้�นล้�น
อนุภั�คจำะปนเป้� อนอยูใ่นมห�สมุที่รัข้องโลกั โดยมน่ำ��
หนักัตั่�งแต่่ 93,000 ถึง 236,000 เมต่รักิัตั่น (Mt) 
นอกัเหน้อจำ�กัแมคโครัพื้ล�สติ่กัปรัะม�ณ 11 ล้�นตั่น
ในมห�สมุที่รั ดว้ยอัต่รั�กั�รัปล่อย 1.5 Mt ต่่อปีทัี่�วโลกั
สูม่ห�สมุที่รั เรั�จำำ�เปน็ท่ี่�จำะต้่องไมม่องข้�้มไมโครั
พื้ล�สติ่กัหลักัในกั�รัต่่อสู้กัับข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเล 
(Boucher & Friot, 2017) ไมโครัพื้ล�สติ่กัมอ่ยูท่ี่กุัหน
ที่กุัแหง่ ตั่�งแต่่ในดนิท่ี่�ปลกูัอ�ห�รั ไปจำนถึงในอ�กั�ศท่ี่�
ที่กุัคนห�ยใจำ ไดม้ก่ั�รัพื้บไมโครัพื้ล�สติ่กัในแหล่งนำ��
ที่กุัแหง่ท่ี่�ที่ดสอบ รัวมถึงพื้้�นผิวิและนำ��ลึกั ต่ะกัอน และ
ผิลกัรัะที่บจำ�กัชั�นบรัรัย�กั�ศ ไมโครัพื้ล�สติ่กัในนำ��
เหล่�น่�น่�ต่กัใจำม�กัท่ี่�สุดเน้�องจำ�กัม่สัต่ว์หล�ยพื้ันธุิ์
จำำ�นวนม�กัท่ี่�ต้่องสมัผิสักัับส�รัเคมโ่พื้ล่เมอรัเ์หล่�น่� (ดู
รั�ยช้�อในหน้�ถัดไป) ซิึ�งท้ี่�ยท่ี่�สดุแล้วเปน็กั�รัคกุัค�ม
รัะบบนเิวศที่�งที่ะเลและสขุ้ภั�พื้ข้องมนุษัย ์ (de Sa et 
al., 2018)

ประเภที่ของพล่าสติิกท่ี่�ควัรรูจ้กั:
>	 โพื้ล่เอทิี่ล่นคว�มหน�แนน่ เที่เรัพื้ที่�เลที่ 

Polyethylene Terephthalate (PET หรัอ้ 
PETE หรัอ้โพื้ล่เอสเต่อรั)์

>	 โพื้ล่เอทิี่ล่นคว�มหน�แนน่สงู High-Density 
Polyethylene (HDPE)

>	 โพื้ล่โพื้รัพื้ล่ิน Polypropylene (PP)

>	 โพื้ล่ไวนิลคลอไรัด ์Polyvinyl Chloride (PVC)

>	 โพื้ล่เอทิี่ล่นคว�มหน�แนน่ต่ำ�� Low-Density 
Polyethylene (LDPE)

>	 โพื้ล่สไต่รัน่ polystyrene (PS)

ไมโครัพื้ล�สติ่กัแบง่ออกัเปน็สองปรัะเภัที่หลักั ปฐมภัมูิ
และที่ติุ่ยภัมู ิ ข้ึ�นอยูกั่ับแหล่งท่ี่�ม� ไมโครัพื้ล�สติ่กัแบบ
ทีุ่ติ่ยภัูมิเกิัดข้ึ�นจำ�กักั�รัย่อยสล�ยข้องพื้ล�สติ่กัข้น�ด
ใหญ่ท่ี่�ม่อยู่แล้วในสิ�งแวดล้อมอย่�งค่อยเป็นค่อยไป 
กั�รักัรัะจำ�ยตั่วน่�เกิัดจำ�กักั�รัสมัผิสักัับแสงแดด กั�รั
เสย่ดสข่้องคล้�น และกั�รัเส้�อมสภั�พื้ที่�งชว่ภั�พื้โดย
จุำลินที่รัย่ ์ (de Sa et al., 2018) ไมโครัพื้ล�สติ่กัที่ติุ่ย
ภัูมิเหล่�น่�โดยพื้้�นฐ�นเป็นข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเลท่ี่�ย่อย
สล�ยแล้ว และดว้ยเหต่นุ่�จำงึส�ม�รัถหล่กัเล่�ยงไดยุ้ติ่
กั�รัสรั�้งมลพื้ษิัปรัะเภัที่น่�ตั่�งแต่่แรักั ไมโครัพื้ล�สติ่กั
ปฐมภัูมิค้ออนุภั�คพื้ล�สติ่กัข้น�ดเล็กัท่ี่�ปล่อยออกัสู่
สิ�งแวดล้อมโดยต่รังผิ่�นข้องเส่ยท่ี่�เป็นข้องเหลวใน
ครัวัเรัอ้นและในโรังง�นอุต่ส�หกัรัรัม และสิ�งปฏิกัลูท่ี่�
รัะบ�ยออกัโดยต่รัง (เชน่ กั�รัตั่�งใจำล้�งหรัอ้รัะบ�ยทิี่�ง) 
หรัอ้โดยที่�งอ้อม (เชน่ นำ��บ�่หรัอ้นำ��ท่ี่วมท่ี่�พื้�ไป) ลงสู่
แหล่งนำ�� (de Sa et al., 2018)

ที่มา: Oregon State University
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ที่มา: Boucher & Friot, 2017

เม็ด: ผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กัจำำ�นวนม�กัเรัิ�มต้่นจำ�กัเมด็พื้ล�สติ่กัซิึ�งเปน็สว่นหนึ�งข้องกัรัะบวนกั�รัผิลิต่และ
รัไ่ซิเคิล ห�กัเกิัดอุบติั่เหต่รุัะหว�่งกั�รัผิลิต่และกั�รัข้นสง่ เมด็พื้ล�สติ่กัจำำ�นวนม�กัส�ม�รัถเล็ดลอดสูส่ิ�ง
แวดล้อมได้

สิ�งทอสังเคราะห์: กั�รัล้�งสิ�งที่อสงัเครั�ะหใ์นครัวัเรัอ้นหรัอ้ในเชงิพื้�ณชิย ์ นำ�ไปสูก่ั�รัหลดุลอกัข้อง
เสน้ใยพื้ล�สติ่กั ซิึ�งจำ�กันั�นจำะไหลลงสูแ่หล่งนำ�� ปรัมิ�ณผิ�้ท่ี่�ซิกััม�ต่รัฐ�น 6 กักั. ส�ม�รัถก่ัอใหเ้กิัดกั�รั
ปล่อยเสน้ใยพื้ล�สติ่กั รั�ว 728,000 รั�ยกั�รัเข้�้สูส่ิ�งแวดล้อม (Napper & Thompson, 2016)

ผลิติภัณฑ์์ด่แลส�วนบุคคล: เครั้�องสำ�อ�งและกั�รัดแูลใชไ้มโครับด่เปน็สว่นผิสม โดยทัี่�วไปแล้วสำ�หรับั
กั�รัข้ดัผิวิหรัอ้สรั�้งคว�มหน�แนน่ ผิลิต่ภััณฑ์์บ�งอย�่งมไ่มโครับด่ม�กัถึงหล�ยพื้นัชิ�นต่่อกัรัมั

ฝุั�นในเมือง: น่�ค้อกัลุ่มแหล่งท่ี่�ม�ท่ี่�ซิบัซิอ้นซิึ�งมกััเกิัดข้ึ�นในเมอ้งต่่�งๆ ตั่�งแต่่รัอยถลอกัข้องส�รั
สงัเครั�ะห ์(พื้้�นรัองเท้ี่�ไปจำนถึงส�รัเคล้อบอ�ค�รั) กั�รัข้ดัผิวิข้องส�รักััดกัรัอ่น และกั�รัเที่ผิงซิกััฟิอกัทิี่�ง
โดยตั่�งใจำ

ยางรถยนต์ิและเครื�องหมายบนถนน: ย�งสกึักัรัอ่นจำ�กักั�รัใชง้�น ที่ำ�ใหไ้มโครัพื้ล�สติ่กัหลดุออกัจำ�กั
ย�งและส�รัเคมอ้่�นๆ กั�รับำ�รังุรักััษั�ถนนและโครังสรั�้งพื้้�นฐ�นต้่องใชพ้ื้ล�สติ่กั ส ่ เที่อรัโ์มพื้ล�สติ่กั 
เที่ปโพื้ล่เมอรัส์ำ�เรัจ็ำรัปู และสท่่ี่�ผิลิต่จำ�กัอ่พื้อ็กัซิ่�หล�ยปรัะเภัที่ ซิึ�งค่อย ๆ แต่กัสล�ยจำ�กัสภั�พื้ดนิฟิ�้
อ�กั�ศและกั�รัเสย่ดสร่ัถยนต์่ ฝุ่นถนนทัี่�งหมดน่�แพื้รัก่ัรัะจำ�ยโดยลมและฝน เข้�้สูส่ิ�งแวดล้อมใกัล้เค่ยง
และไหลลงสูม่ห�สมุที่รั

สารเคลือบเรอืเดินทะเล: เรัอ้ต่่�ง ๆ ใชส้�รัเคล้อบท่ี่�ที่ำ�จำ�กัพื้ล�สติ่กั รัวมทัี่�งอ่พื้อ็กัซิ่� โพื้ล่ยูรัเ่ที่น ไวนิล 
และแล็คเกัอรั ์ เพื้้�อปกัปอ้งเรัอ้จำ�กัสภั�พื้อ�กั�ศท่ี่�รันุแรัง  พื้ล�สติ่กัเหล่�น่�เข้�้สูม่ห�สมุที่รัเปน็ไมโครั
พื้ล�สติ่กัผิ�่นกั�รัปรับัสภั�พื้พื้้�นผิวิ กั�รัเคล้อบ และกั�รัที่ำ�คว�มสะอ�ดอุปกัรัณ์

รููปทีี� 9: แหล่งทีี�มาหลักของไมโครูพัลาสติิกในทีะเล
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ก. ความมั�นคงด้านอาหารและสขุภาพ
ของมนุษย์

เม้�อเรัว็ ๆ น่�เองท่ี่�ผิูค้นเรัิ�มกัังวลเรัิ�มเก่ั�ยวกัับไมโครั
พื้ล�สติ่กัในปรัะช�กัรัสตั่วแ์ละสตั่วท์ี่ะเล รัวมทัี่�งผิลกัรัะ
ที่บท่ี่�อนุภั�คเหล่�น่�อ�จำม่ต่่อสุข้ภั�พื้ข้องมนุษัย์เม้�อ
กัล้นกิันสตั่วเ์หล่�นั�นเข้�้ไป ผิลกั�รัวจิำยัเรั้�องน่�ยงัคง
เพื้ิ�งเรัิ�มปรั�กัฎ แต่่ควรัพื้จิำ�รัณ�ผิลกัรัะที่บต่่อสขุ้ภั�พื้
ข้องอนภุั�คท่ี่�เปน็พื้ษิัเหล่�น่� อนภุั�คพื้ล�สติ่กัอ�จำ
สะสมอยูใ่นหว่งโซิอ่�ห�รั โดยสง่ผิ�่นจำ�กัอ�ห�รัที่ะเล
และปล�สูม่นษุัย์

กั�รักัล้นกิันอนุภั�คไมโครัพื้ล�สติ่กัโดยสิ�งม่ช่วิต่ใน
ที่ะเลเป็นท่ี่�รัู ้จำักักัันด่และที่ำ�ให้เ กิัดผิลกัรัะที่บที่�ง
กั�ยภั�พื้ท่ี่�เปน็พื้ษิัต่่อสิ�งแวดล้อมในวงกัว�้ง รัวมถึง
กั�รัสบ้พื้นัธุิแ์ละกั�รัต่�ยท่ี่�ลดลง (de Sa et al., 2018) 
ยิ�งสตั่วน์ำ��กิันเข้�้ไปและต่�ยจำ�กัไมโครัพื้ล�สติ่กัในท้ี่�ย
ท่ี่�สดุ แหล่งอ�ห�รัท่ี่�ห�ย�กัท่ี่�สดุในโลกัก็ัหมดลง และวถ่ิ
ชว่ติ่ข้องชุมชนช�วปรัะมงกัำ�ลังถกูัคกุัค�ม

ไมโครัพื้ล�สติ่กัในที่ะเลยังส�ม�รัถเป็นอันต่รั�ยต่่อ
สขุ้ภั�พื้ข้องมนุษัยผ์ิ�่นกั�รับรัโิภัคโดยต่รัง (เชน่ ปล� 
อ�ห�รัที่ะเล สตั่วบ์กัท่ี่�กิันปล� รัะบบนำ��) แมว้�่พื้ล�สติ่กั
ส่วนใหญ่จำะถูกัข้ับออกัจำ�กัรั�่งกั�ยหลังจำ�กักั�รักัล้น
กิัน หลักัฐ�นบง่ช่�ว�่ไมโครัพื้ล�สติ่กัส�ม�รัถกัักัเก็ับไว้
ในลำ�ไสไ้ดน้�นกัว�่ส�รัอ้�นๆ ท่ี่�กิันเข้�้ไป (Barboza et 
al., 2018) ในข้ณะท่ี่�จำำ�เปน็ต้่องมห่ลักัฐ�นเพื้ิ�มเติ่มเพื้้�อ
ปรัะเมนิผิลกัรัะที่บต่่อสขุ้ภั�พื้ท่ี่�แนน่อน แต่่กั�รัวจิำยั
แสดงใหเ้หน็ว�่พื้ล�สติ่กัท่ี่�มข่้น�ดเล็กักัว�่ .02 มม. 
ส�ม�รัถเข้�้ไปในอวยัวะได ้และไมโครัพื้ล�สติ่กัท่ี่�มข่้น�ด
ปรัะม�ณ .01 มม. ส�ม�รัถแที่รักัซิมึเข้�้ไปในอวยัวะ
ทัี่�งหมด รัวมถึงตั่บ กัล้�มเน้�อ และสมอง นอกัจำ�กัน่� 
ไมโครัพื้ล�สติ่กัส�ม�รัถที่ะลเุข้�้ไปในเย้�อหุม้เซิลล์ ผิ�่น
โครังสรั�้งกัั�นรัะหว�่งเล้อดและสมอง และแมแ้ต่่เข้�้ไป
ในเน้�อเย้�อในรักัได ้(Campanale et al., 2020)
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VI. หนทางแก้ปัญหา

กั�รัลดกั�รัใชพ้ื้ล�สติ่กั โดยเฉีพื้�ะผิลิต่ภััณฑ์์แบบใช้
ครัั�งเดย่วทิี่�ง เปน็ม�ต่รักั�รัสำ�คัญท่ี่�จำะต่่อสูกั้ับมลภั�วะ
พื้ล�สติ่กัในที่ะเลและคว�มเสย่ห�ยท่ี่�เกิัดข้ึ�นได ้ กั�รั
รัณรังค์ต่่อต้่�นกั�รัใชพ้ื้ล�สติ่กัแบบใชค้รัั�งเด่ยวเป็นไป
อย�่งเข้ม้ข้น้และหล�ยปรัะเที่ศในภัมูภิั�คเอเชย่แปซิฟิิกิั
ได้ปรัะกั�ศแผินกั�รัเลิกัใช้ผิลิต่ภััณฑ์์แบบใช้ครัั�งเด่ยว
ทิี่�งบ�งปรัะเภัที่แล้ว แมว้�่กั�รับงัคับใชจ้ำะยงัไมแ่พื้รั่
หล�ยม�กันกัั

 

ทัี่�งน่� ส�ม�รัถดำ�เนนิม�ต่รักั�รัไดอ้ย�่งค่อยเปน็ค่อยไป 
ตั่วอย�่งเชน่ ท่ี่�เกั�ะบ�หล่ ปรัะเที่ศอินโดนเ่ซิย่ ไดส้ั �ง
ห้�มใช้ถุงพื้ล�สติ่กัครัั�งแรักัในเม้องหลวงเดนป�ซิ�รั ์ 
จำ�กันั�นแนวคิดกั�รัไมใ่ชถ้งุพื้ล�สติ่กัจำงึแพื้รัก่ัรัะจำ�ย ไป
ยงัสว่นอ้�น ๆ ข้องเกั�ะในชว่งหกัเดอ้นต่่อม� กั�รั
รัณรังค์เพื้้�อห้�มใช้พื้ล�สติ่กัได้รับักั�รัสนับสนุนจำ�กั
องค์กัรัรัะดับรั�กัหญ�้ เชน่ Bye Bye Plastic Bags 
ในบ�หล่ ปรัะเที่ศอินโดนเ่ซิย่ (Bye Bye Plastic 
Bags,ไมล่งวนัท่ี่�) เพื้้�อชว่ยยกัรัะดบักั�รัสนบัสนนุใน
ท้ี่องถิ�น

อ่กัตั่วอย�่งหนึ�งข้องกั�รัใชว้ธิิก่ั�รัเพื้ิ�มรัะดับกั�รับงัคับ
ห�้มใชถ้งุพื้ล�สติ่กัค้อ ท่ี่�กัรังุเที่พื้มห�นครั ปรัะเที่ศไที่ย 
ในชว่งต้่น เรัิ�มต้่นดว้ยกั�รัรัณรังค์ส�ธิ�รัณะเพื้้�อสรั�้ง
คว�มต่รัะหนกััรัูส้ำ�หรับัปรัะช�กัรั จำ�กันั�นต่่อไปก็ัว�งข้อ้
จำำ�กััด ท่ี่�บงัคับผิูค้้�ปล่กัรั�ยใหญแ่ละรั�้นสะดวกัซิ้�อให้
เรัย่กัเก็ับค่�ถงุพื้ล�สติ่กั และในอน�คต่ก็ัมแ่ผินท่ี่�จำะ
ห�้มไมใ่หใ้ชถ้งุพื้ล�สติ่กัในต่ล�ดท้ี่องถิ�น โมเดลน่�ชว่ย
ใหค่้อย ๆ ปรับัทัี่ศนคติ่และนสิยัใหเ้ปล่�ยนไปและปรับัให้
เข้้�กัับอน�คต่ท่ี่�ปลอดจำ�กัพื้ล�สติ่กัแบบใช้ครัั�งเด่ยว
ไดด้ย่ิ�งข้ึ�น

 

แม้ว่�กั�รัดำ�เนินกั�รัลักัษัณะเชน่น่�จำะต้่องดำ�เนินต่่อไป 
กั�รัลดกั�รัใชพ้ื้ล�สติ่กัข้องผิู้บรัโิภัคไม่ใชค่ำ�ต่อบเด่ยว 

ภั�คธุิรักิัจำและรัฐับ�ลจำำ�เป็นต้่องที่ำ�ง�นรัว่มกัันและ
ออกัแบบรัะบบพื้ล�สติ่กัทัี่�วโลกัใหมอ่ย�่งสิ�นเชงิ ทัี่�ง
ต้่นนำ�� (กั�รัแที่รักัแซิงก่ัอนกั�รับรัโิภัค เชน่ กั�รัลดกั�รั
ใชล้ง และกั�รัที่ดแที่น) และปล�ยนำ�� (กั�รัแที่รักัแซิง
หลังผิูบ้รัโิภัค กัล่�วค้อ กั�รักัำ�จำดัและกั�รัรัไ่ซิเคิล) กั�รั
ออกัแบบใหม่น่�ควรัรัวมถึงกั�รัใชแ้นวที่�งวงจำรัชว่ิต่ท่ี่�
ชว่ยใหผ้ิู้มอ่ำ�น�จำตั่ดสนิใจำเข้�้ใจำสิ�งท่ี่�เกิัดข้ึ�นในแต่่ละข้ั�น
ต่อนข้องหว่งโซิค่ณุค่�พื้ล�สติ่กั: ตั่�งแต่่กั�รัจำดัห�
วตั่ถดุบิไปจำนถึงกั�รัผิลิต่ กั�รัจำำ�หน�่ย กั�รัใช้
ผิลิต่ภััณฑ์์ และกั�รักัำ�จำดั แนวที่�งท่ี่�กัว�้งข้ึ�นน่�จำำ�เปน็
ในกั�รัรัะบุและสรั�้งสมดุลรัะหว่�งกั�รัแลกัเปล่�ยนไปสู่
ผิลกัรัะที่บเชงิบวกัต่่อเศรัษัฐกิัจำ สิ�งแวดล้อม และ
สงัคม (UNEP, 2021)

นอกัจำ�กัน่� มลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัในที่ะเลยงัเปน็ปัญห�ข้�้ม
พื้รัมแดน สขุ้ภั�พื้ข้องมห�สมุที่รัเปน็คว�มรับัผิดิชอบ
รัว่มกััน โดยเฉีพื้�ะอย�่งยิ�งเม้�อแมน่ำ��ท่ี่�ไหลผิ�่นหล�ย
ปรัะเที่ศพื้ดัพื้�และนำ�พื้ล�สติ่กัไปทิี่�งไวบ้นช�ยฝั� งท่ี่�ห�่ง
ไกัลจำ�กัแหล่งท่ี่�ม� ดงันั�นปรัะเที่ศต่่�งๆ ในภัมูภิั�คจำงึ
ต้่องรัว่มม้อกัันว�งกัลยุที่ธิแ์ละแบ่งปันข้้อมูลและแนว
ปฏิบัติ่ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดเพื้้�อค้นห�แนวที่�งแก้ัไข้ท่ี่�เป็นรัูปธิรัรัม 
กั�รัเปล่�ยนแปลงท่ี่�ม่ปรัะสิที่ธิภิั�พื้ต้่องใชแ้นวที่�งจำ�กั
หล�ยภั�คสว่นและผิูม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่ ซิึ�งรัวมถึงภั�ค
รัฐั ผิูบ้รัโิภัค อุต่ส�หกัรัรัม (เชน่ ผิูผ้ิลิต่พื้ล�สติ่กั) 
แรังง�นนอกัรัะบบ (เชน่ คนเก็ับข้ยะ) กั�รัท่ี่องเท่ี่�ยว 
(เชน่ โรังแรัมและกั�รัล่องเรัอ้) และธุิรักิัจำใดๆ ท่ี่�พื้ึ�งพื้�
พื้ล�สติ่กัหรัอ้มห�สมุที่รั 

 

คว�มรัว่มม้อและข้้อต่กัลงท่ี่�ม่อยู่บ�งส่วนในภัูมิภั�ค
เอเช่ยแปซิฟิิิกัส�ม�รัถช่วยจำัดห�เครั้�องม้อและกัรัอบ
กั�รัที่ำ�ง�นสำ�หรับัแนวที่�งข้�้มพื้รัมแดนและหล�ยภั�ค
สว่นได ้ (ดรูั�ยกั�รัในหน้�ถัดไป) อย�่งไรัก็ัต่�ม กัลไกั
เหล่�น่�ต้่องกั�รักั�รัสนับสนุนและคว�มรัว่มม้อข้องทัี่�ง
ภัมูภิั�คและที่กุัภั�คสว่นเพื้้�อใหม้ป่รัะสทิี่ธิผิิล
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>	 หน่วยปรัะส�นง�นด้ �นสิ�งแวดล้อมข้อง 
สหปรัะช�ติ่ในที่ะเลเอเซิย่ต่ะวนัออกั The 
Coordinating Body on the Seas of East 
Asia (COBSEA) ซิึ�งกัำ�กัับดแูลกั�รัดำ�เนนิกั�รั
ต่�มแผินปฏิบัติ่กั�รัที่ะเลเอเชย่ต่ะวันออกัซิึ�งได้
รับักั�รัรับัรัองในเดอ้นเมษั�ยน พื้.ศ. 2524 และ
แก้ัไข้ในป ีพื้.ศ. 2537

>	 โครังกั�รัศึกัษั�พื้ล�สติ่กัฟุิต่ปรัิ�นท์ี่และกัลยุที่ธิ 
กั�รัลดข้ยะพื้ล�สติ่กั (SEA   circular),   ซิึ�งเปน็
คว�มคิดรัเิรัิ�มโดยโครังกั�รัสิ�งแวดล้อมแห่ง
สหปรัะช�ช�ติ่ (UNEP) และ COBSEA มุง่แก้ั
ปัญห�มลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัท่ี่�ต้่นที่�ง โดยสนบัสนนุ
แนวที่�งกั�รัแก้ัปัญห�เชงิต่ล�ด สง่เสรัมิ
วทิี่ย�ศ�สต่รั ์สรั�้งคว�มต่รัะหนกััรัู ้และสง่เสรัมิ
กั�รัเปล่�ยนแปลงพื้ฤติ่กัรัรัมให้สรั้�งข้ยะ
พื้ล�สติ่กันอ้ยลงในเอเชย่ต่ะวนัออกัเฉ่ียงใต้่

>	 กัรัอบกั�รัปฏิบัติ่ง�นอ�เซิย่นว่�ด้วยข้ยะที่ะเล 
(The ASEAN Framework of Action on 
Marine Debris) ปรัะกัอบด้วยง�น 4 ด�้นท่ี่�
สำ�คัญ ไดแ้ก่ั:   ( 1) กั�รัสนบัสนุนและกั�รั
ว�งแผินนโยบ�ย (2) กั�รัวจิำยั นวตั่กัรัรัม และ
กั�รัสรั�้งข้ด่คว�มส�ม�รัถ (3) กั�รัใหค้ว�มรัูแ้ก่ั
ส�ธิ�รัณะ กั�รัศึกัษั� และกั�รัเผิยแพื้รั่
ปรัะช�สมัพื้นัธิ ์ และ (4) กั�รัมส่ว่นรัว่มข้องภั�ค
เอกัชน

แม้ว่�จำะไม่ม่วิธิ่แก้ัปัญห�เด่ยวท่ี่�จำะช่วยรัักัษั�ไม่ให้
พื้ล�สติ่กัล้นมห�สมุที่รัแต่่ก็ัม่โอกั�สท่ี่�ชัดเจำนสำ�หรับั
คว�มรัว่มม้อรัะดับภัูมิภั�คและกั�รัใช้ผิลง�นข้องกั�รั
แที่รักัแซิงเพื้้�อจำดักั�รักัับข้ยะในที่ะเล กั�รัลงมอ้ดำ�เนนิ
กั�รัในทัี่นท่ี่ม่คว�มสำ�คัญอย่�งยิ�งเพื้้�อใหแ้น่ใจำได้ว่�นำ��
และสิ�งแวดล้อมท่ี่�สะอ�ดและถกูัสุข้อน�มยัจำะถกูัส่งต่่อ
ไปยงัคนรุัน่ต่่อไป
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ที่มา: Closing the Loop, ESCAP

ก. เศรษฐกิจัหมุนเวยีน

แบบจำำ�ลองม�ต่รัฐ�นท่ี่�ใช้ในวงจำรัช่วิต่พื้ล�สติ่กัใน
ปัจำจุำบนัเปน็แบบเชงิเสน้ต่รัง: นำ�ไป-ใช-้แล้วทิี่�ง ในรัปู
แบบน่� ปรัมิ�ณกั�รัผิลิต่และกั�รักัำ�จำดั  จำะสงูม�กัอย�่ง
ไมย่ั �งยน้สำ�หรับัปรัมิ�ณพื้ล�สติ่กัท่ี่�โลกัต้่องใช ้ จำงึ
จำำ�เป็นอย่�งยิ�งท่ี่�จำะเปล่�ยนไปใช้โมเดลเศรัษัฐกิัจำ
หมุนเวย่นม�กัข้ึ�นโดยกั�รัใชซ้ิำ�� กั�รัแบง่ปัน กั�รั
ซิอ่มแซิม กั�รัปรับัปรังุใหม ่กั�รัผิลิต่ซิำ�� และกั�รัรัไ่ซิเคิล
เพื้้�อสรั�้งรัะบบปิดท่ี่�ครับวงจำรั โดยมจุ่ำดมุง่หม�ยเพื้้�อ
ลดปรัมิ�ณข้องที่รัพัื้ย�กัรัท่ี่�จำำ�เปน็ และลดข้องเสย่ 
มลพื้ษิั และกั�รัปล่อยค�รับ์อน

เพื้้�อนำ�สงัคมไปสูเ่ศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่นนั�น ผิลิต่ภััณฑ์์จำะ
ต้่องออกัแบบม�เพื้้�อลดกั�รัใช้ที่รัพัื้ย�กัรัธิรัรัมช�ติ่
และกั�รัสรั�้งข้องเส่ยต่ลอดวงจำรัชว่ิต่ข้องผิลิต่ภััณฑ์์ 
และเพื้้�อใหอ้ยูใ่นเศรัษัฐกิัจำไดน้�นท่ี่�สดุ กั�รัลดกั�รัใช้
ทัี่พื้ย�กัรักั�รัผิลิต่ (Dematerialization), กั�รับรัโิภัค
อย�่งรับัผิดิชอบ และกั�รัข้ย�ยคว�มรับัผิดิชอบข้องผิู้
ผิลิต่ ล้วนเปน็ม�ต่รักั�รัท่ี่�ต้่องไดร้ับักั�รัสง่เสรัมิและ
สนับสนุนโดยนโยบ�ย ผิลิต่ภััณฑ์์และนโยบ�ยกั�รัจำดั
ซิ้�อจำัดจำ้�งท่ี่�เป็นมิต่รัต่่อสิ�งแวดล้อมส�ม�รัถม่บที่บ�ที่
สำ�คัญในกั�รัส่งเสรัิมโครังกั�รัลดข้องเส่ยและกั�รั
ปรับัปรุังปรัะสทิี่ธิภิั�พื้ข้องที่รัพัื้ย�กัรั (Asia WMO) 
คว�มต้่องกั�รัวัสดุใหม่หลังกั�รัเปล่�ยนแปลงกั�รั
บรัโิภัคจำะเพื้ิ�มข้ึ�นด้วยรัะบบรัไ่ซิเคิลท่ี่�ม่ปรัะสิที่ธิิภั�พื้
ม�กัข้ึ�น เน้�องจำ�กัวสัดแุละนวตั่กัรัรัมคณุภั�พื้สงูชว่ย
เพื้ิ�มโอกั�สในกั�รัผิลิต่ท่ี่�นำ�กัลับม�ใชใ้หมไ่ด้

กระป๋อง

วัสดุธรรมชุาติิ

ธรรมชุาติิ

รไีซีเคิล 
ในท้องถิ�นได้ 100%

หลอดโลหะ 
หรอืหลอดไม้ไผ�

จััดทำา ใชุ้ และใชุ้ซีำ�า

รไีซีเคิล หรอืหมัก
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ข. การขยายความรบัผิดชุอบของผ่้ผลิติ 
(Extended Producer Responsibil-
ities -EPR)

กั�รัข้ย�ยคว�มรับัผิดิชอบข้องผิูผ้ิลิต่ (EPR) เป็น
แนวที่�งนโยบ�ยท่ี่�ผิูผ้ิลิต่ (เชน่ ผิูผ้ิลิต่พื้ล�สติ่กั บรัษัิัที่
อ�ห�รัและเครั้�องด้�ม) ยอมรับัคว�มรับัผิดิชอบท่ี่�สำ�คัญ 
ทัี่�งด�้นกั�รัเงินและด�้นกั�ยภั�พื้ สำ�หรับักั�รัจำดักั�รั
พื้ล�สติ่กัหลังกั�รับรัโิภัค แผิน EPR บ�งแผินเปน็ไป
โดยสมคัรัใจำ อย�่งไรัก็ัต่�ม สว่นใหญ่เปน็ไปโดยบงัคับ
และอยูบ่นพื้้�นฐ�นข้องกัรัอบกัฎหม�ยท่ี่�จำดัตั่�งข้ึ�น

 

นโยบ�ย EPR ส�ม�รัถเปน็ปรัะโยชน์เพื้้�อกั�รัลดข้ยะ
พื้ล�สติ่กั โดยเปน็ม�ต่รักั�รับรัรัเที่�ข้อ้จำำ�กััด ที่�งกั�รั
เงินท่ี่�ปรัะเที่ศกัำ�ลังพื้ัฒน�ต้่องเผิชิญสำ�หรัับกั�รั
ปรับัปรุังรัะบบกั�รัจำดักั�รัข้องเสย่ แผินดงักัล่�วยงั
สรั�้งแรังจูำงใจำใหอุ้ต่ส�หกัรัรัมพื้ล�สติ่กัค้นห�วสัดทุี่�ง
เล้อกัและวธิิก่ั�รัรัไ่ซิเคิลท่ี่�ดข่้ึ�น ซิึ�งชว่ยกัรัะตุ่้น
นวตั่กัรัรัมต่ลอดหว่งโซิอุ่ปที่�นพื้ล�สติ่กั (OECD, 
nd:2)

กลยุทธเ์ศรษฐกิจัหมุนเวียนที�สำาคัญ่ ได้แก�:

1. ยด้อ�ยุกั�รัใชง้�นข้องผิลิต่ภััณฑ์์ กั�รัออกัแบบท่ี่�
ส�ม�รัถใชง้�นไดห้ล�ยอย�่ง คว�มส�ม�รัถในกั�รั
ซิอ่มแซิม กัล่�วค้อ กั�รัข้ย�ยกั�รัใชง้�นผิลิต่ภััณฑ์์
โดยใชไ้ดม้�กักัว�่หนึ�งรั�ยข้ึ�นไป

2. กั�รัเช�่ รัะบบกั�รัแบง่ปัน มอ้สอง เชน่ ผิลิต่ภััณฑ์์
ท่ี่�ใชไ้มบ่อ่ย ใหบุ้คคลอ้�นใชซ้ิำ��

3. กั�รัซิอ่มแซิมและกั�รัผิลิต่ซิำ�� เชน่ กั�รัฟิ้� นฟูิกั�รั
ที่ำ� ง � น ข้ อ ง ผิ ลิ ต่ ภัั ณ ฑ์์ ห รั้อ กั � รั อั พื้ เ กั รั ด
คณุลักัษัณะใหเ้ปน็ผิลิต่ภััณฑ์์รัุน่ใหม่

4. กั�รัรัไ่ซิเคิล อัพื้ไซิเคิล และด�วน์ไซิเคิล เชน่ กั�รั
รัไ่ซิเคิลข้วดพื้ล�สติ่กัแบบ PET ใหเ้ปน็พื้ล�สติ่กัใส
ชนดิใหม่

5. กั�รัยุติ่กั�รัปล่อยมลพื้ษิัจำ�กัหว่งโซิอุ่ปที่�น เชน่ 
กั�รัปอ้งกัันนำ��เสย่ มลพื้ษิัที่�งอ�กั�ศ หรัอ้ข้ยะ
มูลฝอย

6. แปลงเปน็ดจิำทัิี่ลเม้�อที่ำ�ได ้ เชน่ จำ�กัซิด่ไ่ปจำนถึงกั�
รัสต่รัม่เพื้ลง

7. กั�รัเปล่�ยนไปใชท้ี่รัพัื้ย�กัรัชว่ภั�พื้ภั�ยใน กั�รั
ที่ำ�ง�นข้องรัะบบนเิวศท่ี่�ปลอดภััย เชน่ กั�รัใช ้  
ผิลผิลิต่ที่�งกั�รัเกัษัต่รัเปน็วสัดบุรัรัจุำภััณฑ์์

กั�รัสรั�้งเศรัษัฐกัิจำหมุนเวย่นสำ�หรับัพื้ล�สติ่กัจำะต้่องม่
กั�รัลงที่นุ อย�่งไรัก็ัต่�ม ผิลกัำ�ไรัรัะยะย�วจำะสง่ผิล
ต่อบแที่นเปน็กั�รัฟิ้� นฟูิสิ�งแวดล้อมและเศรัษัฐกิัจำ ยกั
ตั่วอย�่งเชน่ จำำ�นวนเงินท่ี่�ใชจ้ำ�่ยต่่อปสีำ�หรับักั�รักัำ�จำดั
ผิลิต่ภััณฑ์์แบบใชค้รัั�งเดย่วทิี่�ง ค้อ 80 เหรัย่ญสหรัฐั - 
120,000 ล้�นดอลล�รั ์ ค่�ใชจ้ำ�่ยน่�ส�ม�รัถลดลงได้
ดว้ยกั�รัสรั�้งเศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่น เน้�องจำ�กัพื้ล�สติ่กั
ถกูันำ�ม�ใชซ้ิำ��แที่นท่ี่�จำะทิี่�ง และเพื้ิ�มมูลค่�ใหกั้ับกั�รัผิลิต่

ในเดอ้นต่ลุ�คม พื้.ศ. 2564 อ�เซิย่นไดน้ำ�กัรัอบ
แนวคิด เศรัษัฐกิัจำห มุน เว่ยนสำ�หรัับปรั ะช�คม
เศรัษัฐกิัจำอ�เซิย่น ซิึ�งรัะบุเป�้หม�ยเชงิกัลยุที่ธิไ์ว ้ 3 
ปรัะกั�รั ไดแ้ก่ั เศรัษัฐกิัจำท่ี่�ยด้หยุน่ กั�รัใชท้ี่รัพัื้ย�กัรั
อย�่งมป่รัะสทิี่ธิภิั�พื้ และกั�รัเติ่บโต่ท่ี่�ยั �งยน้ ควบคู่ไป
กัับหลักักั�รัช่�นำ�และลำ�ดับคว�มสำ�คัญเชงิกัลยุที่ธิเ์พื้้�อ
ให้ปรัะเที่ศสม�ชิกันำ�แนวที่�งเศรัษัฐกิัจำหมุนเว่ยนม�
ใชไ้ด ้ หนที่�งแก้ัปัญห�ท่ี่�เปน็นวตั่กัรัรัม เชน่ วธิิก่ั�รัท่ี่�
ปรับัใชใ้นโครังกั�รั Closing the Loop ข้อง ESCAP 
ส�ม�รัถสนับสนุนปรัะเที่ศสม�ชิกัได้ในข้ณะท่ี่�รัะบุ
กัลยุที่ธิ์และแผินปฏิบัติ่กั�รัเฉีพื้�ะเพื้้�อเรัง่กั�รัเปล่�ยน
ผิ�่นสูเ่ศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่น
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กล่่องท่ี่�	3:	คำาสั�งของสหภาพยุโรปเก่�ยวักับการล่ดพล่าสติิก	(สหภาพยุโรป	2019)

ในเดอ้นมถินุ�ยน 2019 สหภั�พื้ยุโรัป (EU) ไดอ้อกัคำ�
สั�งข้องรัฐัสภั�ยุโรัปและคณะมนต่รัว่�่ด้วยกั�รัลดผิลกั
รัะที่บข้องผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กับ�งชนิดท่ี่�ม่ต่่อสิ�ง
แวดล้อม เอกัส�รัท่ี่�ครัอบคลมุน่�ใชเ้ปน็กัฎหม�ยท่ี่�มผ่ิล
ผิูกัพื้ันที่�งกัฎหม�ยสำ�หรัับปรัะเที่ศสม�ชิกัข้อง
สหภั�พื้ยุโรัปทัี่�งหมดในกั�รัต่่อสูกั้ับข้ยะพื้ล�สติ่กั

 

ม�ต่รั�ท่ี่� 8 ข้องเอกัส�รัมุง่เนน้ไปท่ี่� กั�รัข้ย�ยคว�มรับั
ผิดิชอบข้องผิูผ้ิลิต่ (EPR) และสรุัปกั�รัดำ�เนนิกั�รัท่ี่�รัฐั
สม�ชกิัต้่องดำ�เนนิกั�รัเพื้้�อนำ�แผิน EPR ไปใชอ้ย�่งม่
ปรัะสทิี่ธิภิั�พื้ในปรัะเที่ศข้องต่น

 

บ�งสว่นข้องกั�รัดำ�เนนิกั�รัค้อ

>	 กัำ�หนดแผิน EPR สำ�หรับัพื้ล�สติ่กัแบบใชค้รัั�ง
เดย่วที่กุัปรัะเภัที่

>	 ต่รัวจำสอบใหแ้นใ่จำว�่ผิูผ้ิลิต่ผิลิต่ภััณฑ์์พื้ล�สติ่กั
แบบใช้ครัั�งเด่ยวดูแลต้่นทีุ่นปรัะเภัที่ต่่อไปน่� 
(แต่กัต่่�งกัันไปต่�มปรัะเภัที่ข้องพื้ล�สติ่กั)

• ม�ต่รักั�รัสรั�้งคว�มต่รัะหนกััรูั้

• กั�รัรัวบรัวมผิลิต่ภััณฑ์์ท่ี่�ถกูักัำ�จำดั ในรัะบบ
จำดัเก็ับข้ยะส�ธิ�รัณะ (รัวมถึงโครังสรั�้ง
พื้้�นฐ�นและกั�รัข้นสง่)

• จำัดเก็ับผิลิต่ภััณฑ์์เหล่�นั�นท่ี่�ถูกัทิี่�งไม่เป็นท่ี่�
เปน็ที่�ง (รัวมถึงกั�รัข้นสง่และกั�รับำ�บดั)

• กั�รัรัวบรัวมข้้อมูลและกั�รัรั�ยง�นต่�ม
กัฎหม�ยน่�

>	 กิัจำกัรัรัมทัี่�งหมดท่ี่�รัะบุไว้ข้้�งต้่นจำะต้่องได้รับั
กั�รัจำดักั�รัอย�่งคุ้มค่�และโปรัง่ใสอย�่งเต็่มท่ี่�

• กัำ�หนดคว�มรัับผิิดชอบข้องผิู้ม่ส่วนได้
ส่วนเส่ยทัี่�งหมดในโครังกั�รัอย่�งชัดเจำน
แ ล ะ กัำ� ห น ด บ ที่ บ � ที่ เพื้้� อ ช่ ว ย จำั ด กั � รั
กัรัะบวนกั�รัน่�และคว�มสัมพื้ันธิร์ัะหว่�งรัฐั
สม�ชกิั

• จำะต้่องม่กั�รัจำัดตั่�งแผินง�นข้ึ�นสำ�หรัับ
อุปกัรัณจ์ำบัปล� รัวมถึงกั�รัเฝ้�ติ่ดต่�ม 
‘อุปกัรัณผ์ิ’่ เพื้้�อพื้ฒัน�เป�้หม�ยท่ี่�ดข่้ึ�น
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ค. การจัดัการขยะอย�างมปีระสทิธภิาพ

กั�รัเข้้�ถึงบรักิั�รัจำดักั�รัข้ยะท่ี่�จำำ�เป็นม่คว�มสำ�คัญต่่อ
กั�รัจำดักั�รัข้ยะพื้ล�สติ่กั โดยเฉีพื้�ะในเข้ต่เมอ้ง ห�กั
ไมม่ก่ั�รัจำดักั�รัท่ี่�ด ่ ข้ยะพื้ล�สติ่กัจำะสะสมโดยไมถ่กูัจำดั
เก็ับและรัั�วไหลเข้�้สูส่ิ�งแวดล้อมในท่ี่�สดุ

 

บรักิั�รัเหล่�น่�ต้่องม่ปรัะสิที่ธิิภั�พื้และปรัะสิที่ธิิผิลเพื้้�อ
หล่กัเล่�ยงกั�รัรัั�วไหลข้องข้ยะพื้ล�สติ่กั ผิูใ้หบ้รักิั�รัต้่อง
มค่ว�มเข้�้ใจำท่ี่�ชดัเจำนเก่ั�ยวกัับจุำดอ่อนในหว่งโซิอุ่ปที่�น
ข้องเสย่ผิ�่นกั�รัฝึกัอบรัมและกั�รัศึกัษั� กัำ�หนดใหม้่
วธิิก่ั�รัวดัข้องเสย่และกั�รัรัั�วไหล และรัะบบต่รัวจำสอบ 
รัวมทัี่�งกั�รัลงที่นุโครังสรั�้งพื้้�นฐ�น (เชน่ ต่รัวจำสอบให้
แนใ่จำว�่ถังเก็ับข้ยะมฝ่�ปดิสนทิี่) นอกัจำ�กัน่� กั�รัรัว่ม
มอ้กัับกัับภั�คสว่นท่ี่�อยูน่อกัรัะบบ ในกั�รัออกัแบบและ
ดำ�เนินกั�รัต่�มแผินกั�รัให้กั�รับรักิั�รัและกั�รัห�เงิน
ทีุ่นส�ม�รัถที่ำ�ให้เกิัดกั�รัแก้ัปัญห�ในรัะดับท้ี่องถิ�นท่ี่�
คุ้มค่� กั�รัรัูว้�่ข้ั �นต่อนใดในกัรัะบวนกั�รัจำดักั�รัข้ยะท่ี่�
พื้ล�สติ่กัรัั�วเข้้�สู่สิ�งแวดล้อมจำะช่วยจำัดลำ�ดับคว�ม
สำ�คัญว�่ควรัเนน้ท่ี่�กั�รัแก้ัไข้อย�่งไรั

เที่ศบ�ลควรัที่ำ�ง�นเพื้้�อสรั�้งคว�มต่รัะหนักัและแรัง
จูำงใจำในกั�รัรัไ่ซิเคิล ตั่วอย�่งเชน่ เมอ้งสรุั�บ�ย� เมอ้ง
ท่ี่�ใหญเ่ปน็อันดบัสองในอินโดนเ่ซิย่ กัำ�ลังดำ�เนนิกั�รั
จำดักั�รัข้ยะพื้ล�สติ่กัใหด้ข่้ึ�น กัลไกัหนึ�งท่ี่�พื้วกัเข้�ใชค้้อ
แผินจำ�่ยค่�โดยส�รัรัถเมล์โดยใชข้้ยะพื้ล�สติ่กั ซิึ�งที่กุั
คนส�ม�รัถจำ่�ยค่�โดยส�รัได้ด้วยกั�รัรัวบรัวม
พื้ล�สติ่กัท่ี่�ใชแ้ล้ว ตั่�วรัถบสั 2 ชั�วโมงรั�ค� 10 ถ้วย
พื้ล�สติ่กัหรัอ้ข้วดพื้ล�สติ่กั 5 ข้วด ข้ึ�นอยูกั่ับข้น�ด 
โปรัแกัรัมน่�ช่วยให้เม้องจำัดเก็ับข้ยะพื้ล�สติ่กัอย่�งม่
ปรัะสิที่ธิิภั�พื้เพื้้�อนำ�ไปรัไ่ซิเคิลและปลุกัจำิต่สำ�นึกัข้อง
ส�ธิ�รัณชนเก่ั�ยวกัับปัญห�ข้ยะพื้ล�สติ่กัแบบใช้ครัั�ง
เดย่วทิี่�ง

การวัดัแล่ะการติิดติาม

กั�รัวดัและติ่ดต่�มมลภั�วะพื้ล�สติ่กัเป็นสองข้ั�นต่อนท่ี่�
แต่กัต่่�งกััน โดยมว่ตั่ถปุรัะสงค์สองปรัะกั�รัท่ี่�แต่กัต่่�ง
กััน

1. กั�รัวัดมลภั�วะข้องข้ยะพื้ล�สต่ิกันั�นที่ำ�อย่�ง 
ละเอ่ยดถ่�ถ้วนและไมบ่อ่ยนักั เพื้้�อกัำ�หนดเสน้ฐ�น
และรัะบุจุำดท่ี่�ม่มลพื้ิษัพื้ล�สติ่กัคั�งค้�งท่ี่� ต้่อง
ดำ�เนนิกั�รั วตั่ถปุรัะสงค์ค้อเพื้้�อต่อบคำ�ถ�ม เชน่ 
ผิลิต่ภััณฑ์์ใดเปน็เรั้�องเรัง่ดว่น จุำดใดเปน็จุำดท่ี่�
มลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัรัั�วเข้�้สูส่ิ�งแวดล้อม (ทัี่�งในแง่ข้อง
ข้ั�นต่อนในหว่งโซิค่ณุค่�ข้องมลภั�วะพื้ล�สติ่กัและ
ท่ี่�ตั่�งที่�งภัมูศิ�สต่รัใ์ด) ชว่งเวล�ใดข้องปีท่ี่�อ�จำ
กัรัะตุ่้นใหเ้กิัดข้ยะพื้ล�สติ่กัม�กัข้ึ�น (เที่ศกั�ลหรัอ้
เหต่กุั�รัณส์ภั�พื้อ�กั�ศ) และข้ยะพื้ล�สติ่กัม�จำ�กั
ไหน (ท่ี่�อยูอ่�ศัย รั�้นค้�ปล่กั สำ�นักัง�น หรัอ้อ�ค�รั
ส�ธิ�รัณะ)

2. กั�รัติ่ดต่�มเปน็กัรัะบวนกั�รัแบบไดน�มกิัท่ี่� มเ่ป�้
หม�ยเพื้้�อติ่ดต่�มกั�รัเปล่�ยนแปลงข้องมลภั�วะ
พื้ล�สติ่กัในเวล�และสถ�นท่ี่� ใชเ้พื้้�อต่รัวจำสอบ
ว่�กั�รัดำ�เนินกั�รัเพื้้�อจำัดกั�รักัับมลภั�วะพื้ล�สต่ิกั
นำ�ไปสู่กั�รัลดลงหรัอ้เพื้ิ�มข้ึ�นในมลภั�วะพื้ล�สต่ิกั 
หรัอ้กั�รัย�้ยสถ�นท่ี่� หรัอ้แมแ้ต่่แหล่งท่ี่�ม�ข้อง
มลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัใหม ่ ๆ เชน่ในพื้้�นท่ี่�กั�รัพื้ฒัน�ใหม ่
กั�รัติ่ดต่�มควรัเปน็สว่นหนึ�งข้องแผินปฏิบติั่กั�รั

กั�รัวดั กั�รัติ่ดต่�ม และกั�รั จำดักั�รัมลภั�วะจำ�กั
พื้ล�สติ่กัมร่ัะบุไวโ้ดยละเอ่ยดในโครังกั�รักั�รัใหค้ว�มรัู ้
Closing the Loop eLearning (ESCAP, 2021) 
และดูตั่วอย่�งเครั้�องม้อท่ี่�ได้รับักั�รัพื้ัฒน�ข้ึ�นม�ได้ใน 
กล่่องท่ี่�	1 (PPC) และ กล่่องท่ี่�	4 (แผินท่ี่�ดจิำทัิี่ล)
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กั�รัวัดผิลข้ยะพื้ล�สติ่กัจำำ�เป็นต้่องม่กั�รัรัวบรัวม
ข้อ้มูลอย�่งครัอบคลมุในที่กุัรัะดบั (รัะดบัช�ติ่ถึงครัวั
เรัอ้น) ต่ลอดหว่งโซิค่ณุค่� (ตั่�งแต่่ผิูผ้ิลิต่ไปจำนถึงผิู้
บรัโิภัค รัวมถึงผิูร้ัไ่ซิเคิลและผิูจ้ำดักั�รัข้องเสย่) และข้�้ม
ภั�คสว่น (รัฐับ�ล ภั�คเอกัชน และนอกัรัะบบ) ซิึ�งจำะ
ชว่ยใหก้ัำ�หนดปรัมิ�ณพื้ล�สติ่กัท่ี่�เข้้�สู่รัะบบเศรัษัฐกิัจำ
ไดอ้ย�่งแมน่ยำ� และใหผ้ิูม้อ่ำ�น�จำตั่ดสนิใจำเข้�้ใจำอย�่ง
ชดัเจำนว�่มก่ั�รัรัไ่ซิเคิลพื้ล�สติ่กั ใชซ้ิำ�� หรัอ้จำบลงใน
หลมุฝังกัลบม�กันอ้ยเพื้ย่งใด

 

ข้อ้มูลน่�ชว่ยใหร้ัฐับ�ลและผิู้ใหบ้รักิั�รัส�ม�รัถออกัแบบ
รัะบบข้องเสย่ท่ี่�มป่รัะสทิี่ธิภิั�พื้ รัวมถึงกั�รัจำดัห�ย�น
พื้�หนะจำำ�นวนท่ี่�เหม�ะสม กั�รักัำ�หนดเสน้ที่�งกั�รัจำดั
เก็ับรัวบรัวมท่ี่�มป่รัะสทิี่ธิภิั�พื้ กั�รักัำ�หนดเป�้หม�ย
สำ�หรับักั�รัแยกัแยะข้องเสย่ กั�รัติ่ดต่�มคว�มค้บหน้� 
กั�รัจำัดสรัรักั�รัเงินและพื้้� นท่ี่�ต่�มคว�มเป็นจำรัิง 
ปรัะเมนิต่�มคว�มเก่ั�ยวข้อ้ง และส�ม�รัถกัำ�หนด
เที่คโนโลย่และรัะบุพื้ันธิมิต่รัเชิงกัลยุที่ธิ์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดเพื้้�อ
สนบัสนนุกั�รับรักิั�รั (Kaza et al., 2018)

นอกัจำ�กัน่� กั�รัต่รัวจำสอบอย�่งเหม�ะสมจำะชว่ยรัะบุจุำด
ท่ี่�ม่มลพื้ิษัซิึ�งพื้ล�สติ่กัท่ี่�หลุดรัอดจำ�กัห่วงโซิ่อุปที่�น
ข้องเสย่สะสมอยูใ่นสิ�งแวดล้อม กั�รัต่รัวจำสอบน่�
ส�ม�รัถที่ำ�ไดใ้นส�มข้ั�นต่อน:

1. การเก็บรวบรวมข้อม่ล

เก่ั�ยวข้้องกัับกั�รัรัวบรัวมข้้อมูลเชงิภั�พื้ในพื้้�นท่ี่�ท่ี่�
น่�สนใจำท่ี่�กัำ�หนดไว้ล่วงหน้�โดยใช้เที่คนิคกั�รั
สำ�รัวจำรัะยะไกัลต่่�งๆ เชน่ ด�วเท่ี่ยม กัล้อง โดรัน 
และนักัวทิี่ย�ศ�สต่รัภ์ั�คพื้ลเมอ้ง

2. การประมวลผลข้อม่ล

ข้ั�นต่อนน่� เ ก่ั�ยวข้้องกัับกั�รัต่รัวจำจำับมลภั�วะ
พื้ล�สติ่กัในภั�พื้ท่ี่�รัวบรัวมโดยใช้เที่คนิคแบบ
บุคคลจำดัเก็ับหรัอ้แบบอัต่โนมติั่ เชน่ รัะบบกั�รั
เรัย่นรูัข้้องเครั้�องจำักัรักัลและกั�รัรัวมข้้อมูลจำ�กั
แหล่งต่่�งๆ ใหเ้ปน็ข้อ้มูลท่ี่�เปน็เน้�อเดย่วกััน

3. การสรา้งภาพข้อม่ล

ข้ั�นต่อนน่�ค้อกั�รัแปลงข้้อมูลใหเ้ป็นข้้อมูลเชิงลึกั
ผิ�่นแผินท่ี่�แหล่งรัั�วไหลหลักั (ฮอต่สปอต่) ท่ี่�แสดง
ภั�พื้จุำดท่ี่�มม่ลพื้ษิับนแผินท่ี่�

รัฐับ�ลต้่องโปรัง่ใสกัับข้้อมูลน่�และแบ่งปันข้้อมูลกัับ
ปรัะเที่ศอ้�น ๆ เพื้้�อชว่ยจำำ�ลองแนวที่�งปฏิบติั่ท่ี่�ดท่่ี่�สดุ
และเรัย่นรูัจ้ำ�กัปรัะสบกั�รัณ ์ นอกัจำ�กัน่�ยงัส�ม�รัถใช้
เพื้้�อเพื้ิ�มกั�รัรับัรัูข้้องปรัะช�ชน กั�รัเผิยแพื้รัข่้อ้มูล
ปรัะเภัที่น่�จำะที่ำ�ให้ปรัะช�ชนเข้้�ใจำคว�มต้่องกั�รัและ
ปรัะโยชน์ข้องกั�รัหล่กัเล่�ยงพื้ล�สติ่กัท่ี่� ไม่จำำ�เป็น 
เปล่�ยนแปลงเศรัษัฐกิัจำและส่งเสรัิมกั�รัรั่ไซิเคิลได้
รัวดเรัว็ยิ�งข้ึ�น (ESCAP, 2019)
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ที่มา: JSS

กล่่องท่ี่� 4: การติิติติามพล่าสติิกด้วัยการใช้้เคร่�องม่อที่ำาแผนท่ี่�ดิจิทัี่ล่ของ CLOSING THE LOOP

โครังกั�รั Closing the Loop ไดใ้ชผ้ิลลัพื้ธิจ์ำ�กัเครั้�อง
คำ�นวณกั�รัควบคมุมลพื้ษิั (PPC) (ท่ี่�กัล่�วถึงในกัล่อง
ท่ี่� 1) และแหล่งข้อ้มูลอ้�น ข้อ้มูลจำ�กั UN ESCAP และ 
รัะบบอวกั�ศข้องปรัะเที่ศญ่�ปุน่ (Japan Space Sys-
tems (JSS)) เพื้้�อพื้ฒัน�เครั้�องมอ้สรั�้งแผินท่ี่�เสมอ้น
ท่ี่�เป็นนวตั่กัรัรัมใหมเ่พื้้�อสนับสนุนรัฐับ�ลรัะดับเมอ้งใน
กั�รัติ่ดต่�มและจำดักั�รั ข้ยะพื้ล�สติ่กัข้องต่น เครั้�อง
มอ้น่� ซิึ�งใชก้ั�รัใชอั้ลกัอรัธิิมึอันที่รังพื้ลังท่ี่�ไดร้ับักั�รั
ควบคมุโดยปัญญ�ปรัะดิษัฐ ์ จำะสแกันภั�พื้จำ�กัแหล่ง
ข้อ้มูลต่่�งๆ และต่รัวจำจำบัมลภั�วะพื้ล�สติ่กัในที่ะเล 
คล้�ยกัับกั�รัจำดจำำ�ใบหน้�แต่่นำ�ม�ใช้สำ�หรัับข้ยะ
พื้ล�สติ่กั

เครั้�องมอ้น่�ต่อบคำ�ถ�มเชน่:
>	 มลพื้ษิัพื้ล�สติ่กัเข้�้สูแ่มน่ำ��ต่รังจุำดใด?

>	 มป่รัมิ�ณม�กัเท่ี่�ใด?

>	 มลพื้ษิัเคล้�อนท่ี่�อย�่งไรัในแมน่ำ��?

กั�รัรัวมข้้อมูลจำ�กัหล�ยแหล่งเข้้�ด้วยกัันจำะสรั้�ง
มห�สมุที่รัคู่เสมอ้น ท่ี่�ที่ำ�ใหเ้หน็ข้อบเข้ต่ข้องปัญห�
อย�่งเต็่มรูัปแบบสำ�หรับัภัมูภิั�ค และใหข้้อ้มูลท่ี่�จำำ�เปน็
สำ�หรับัภัูมิภั�คเพื้้�อม�รัว่มกัันห�ที่�งแก้ัไข้เพื้้�อยุติ่กั�รั
ทิี่�งข้ยะในที่ะเลในมห�สมุที่รั

ศัักยภาพสูงกวัา่

แม่นำ�าสายหลั่ก
ความเข้มข้นสัมพัทธ์

สัญ่ญ่ลักษณ์

ศัักยภาพสูง
ม่ศัักยภาพ
ศัักยภาพติำ�า
ศัักยภาพติำ�ากวัา่
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ระบบท่ี่�ครอบคลุ่ม
กั�รัข้ย�ยกั�รัปรัะส�นง�นและกั�รัม่ส่วนรัว่มรัะหว�่งผิู้
กัำ�หนดนโยบ�ยและภั�คส่วนข้ยะนอกัรัะบบส�ม�รัถ
ชว่ยสนับสนุนเศรัษัฐกัิจำชุมชนในท้ี่องถิ�นและลดมลพื้ษิั
พื้ล�สติ่กัได้

 

ในปรัะเที่ศกัำ�ลังพื้ัฒน�ท่ี่�ม่โครังสรั�้งพื้้�นฐ�นไม่เพื้่ยง
พื้อในกั�รัจำดักั�รั กั�รัแยกัและรัวบรัวมข้ยะ พื้นกััง�น
ข้ยะนอกัรัะบบท่ี่�บ�งครัั�งเรัย่กัว�่ ‘คนคุ้ยข้ยะ’ ซิึ�งมกััจำะ
เติ่มเต็่มชอ่งว�่งข้องบรักิั�รัท่ี่�สำ�คัญน่� ในภัมูภิั�ค
เอเชย่-แปซิฟิิกิั แรังง�นนอกัรัะบบเหล่�น่�รับัผิดิชอบ

พื้ล�สติ่กัม�กักัว่�ครัึ�งหนึ�งข้องทัี่�งหมดท่ี่�ถูกันำ�ม�
รัไ่ซิเคิล (ESCAP, 2021) อย�่งไรัก็ัต่�ม แมว้�่คนเหล่�
น่�จำะม่ส่วนสำ�คัญในกั�รัป้องกัันไม่ให้ข้ยะพื้ล�สติ่กัรัั�ว
ไหลลงสูท่ี่ะเล แต่่ก็ัมกััถกูัมองข้�้มไปในกั�รักัำ�หนด
นโยบ�ย และทัี่ศนคติ่ทัี่�วไปท่ี่�มต่่่อคนเหล่�น่�ก็ัอ�จำเปน็
แง่ลบได้

 

กั�รันำ�ภั�คสว่นนอกัรัะบบม�มส่ว่นรัว่มในกั�รัว�งแผิน
และใช้ปรัะโยชน์จำ�กัแรังง�นส่วนน่�ในกั�รัดำ�เนินกั�รั
เปล่�ยนแปลงรัะบบกั�รัจำัดกั�รัข้องเส่ยถ้อเป็นโอกั�ส
พื้ิเศษัในกั�รัสนับสนุนชุมชนท้ี่องถิ�นโดยกั�รัสรั�้งง�น
ท่ี่�มั�นคง โดยเฉีพื้�ะอย�่งยิ�งในเข้ต่เมอ้ง
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การจดัหาทุี่น
กั�รัจำดักั�รัข้องเสย่มค่่�ใชจ้ำ�่ยสงู รั�ยกั�รัเดย่วน่�อ�จำ
จำะเป็นงบปรัะม�ณสูงท่ี่�สุดสำ�หรับัเที่ศบ�ลในปรัะเที่ศท่ี่�
มร่ั�ยไดต้่ำ�� ท่ี่�รั�ว 20% ข้องงบปรัะม�ณข้องเที่ศบ�ล
ต้่องใชไ้ปกัับกั�รัใหบ้รักิั�รัจำดักั�รัข้ยะ ภั�คสว่นน่�ยงัม่
กั�รัแข้่งข้ันด้�นกั�รัห�เงินทีุ่นอย่�งต่่อเน้�องกัับคว�ม
ต้่องกั�รัอ้�น ๆ ข้องเที่ศบ�ล รัวมถึงบรักิั�รัพื้้�นฐ�นท่ี่�
จำำ�เปน็อ้�น ๆ  เชน่ กั�รัจำดัห�นำ��ท่ี่�สะอ�ดและกั�รัใหก้ั�รั
ศึกัษั� (Kaza et al., 2018)

แนวที่�งปฏิบัติ่ทัี่�วไปบ�งปรัะกั�รัในกั�รัจำัดห�เงินทีุ่น
เพื้้�อกั�รัจำดักั�รัข้ยะท่ี่�ดข่้ึ�น ไดแ้ก่ั:
>	 ค่�ธิรัรัมเน่ยมกั�รัเก็ับข้ยะสำ�หรับัครัวัเรัอ้นและ

ธุิรักิัจำ

>	 ค่�ปรับัสำ�หรับักั�รัทิี่�งข้ยะอย่�งผิิดกัฎหม�ย 
และลอบทิี่�งข้ยะข้น�ดใหญ่ และ

>	 ค่�ธิรัรัมเน่ยมกั�รัจำัดซิ้�อถุงพื้ล�สติ่กัแบบใช้
ครัั�งเดย่วทิี่�ง

อย�่งไรัก็ัด ่ ม�ต่รักั�รัต่่�ง ๆ เหล่�น่�ถ้อว�่ยงัไมเ่พื้ย่ง
พื้อ และจำำ�เปน็ต้่องมแ่หล่งเงินที่นุหล�ยส�ยสำ�หรับั
กั�รัปรับัปรังุรัะบบ คว�มท้ี่�ที่�ยหลักัในกั�รัจำดัห�เงิน
ที่นุสำ�หรับัโครังสรั�้งพื้้�นฐ�นกั�รัจำดักั�รัข้องเสย่ท่ี่�ด่ข้ึ�น
ค้อ มูลค่�ท่ี่�แท้ี่จำรังิข้องข้องเสย่ไมค่รัอบคลมุค่�ใชจ้ำ�่ย
ในกั�รัรัวบรัวมและกัำ�จำดัข้ยะ (Moss et al., 2017) ม่
โอกั�สม�กัม�ยท่ี่�จำะสรั�้งรั�ยได้ต่ลอดห่วงโซิ่คุณค่�
ข้องข้ยะพื้ล�สติ่กั โดยเฉีพื้�ะอย�่งยิ�งกั�รัเปล่�ยนไปสู่
เศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่น โดยกั�รัรัไ่ซิเคิลและนำ�พื้ล�สติ่กั
หลังกั�รับรัโิภัคม�ยกัรัะดับใหเัปน็ผิลิต่ภััณฑ์์ใหม่

ผิู้กัำ�หนดนโยบ�ยส�ม�รัถใช้เครั้�องม้อบ�งอย่�งเพื้้�อ
สรั�้งรัะบบกั�รัจำดักั�รัข้ยะแบบรัวม:

>	 ชุ�วยจััดระเบียบ: คนคุ้ยข้ยะในบ�งพื้้�นท่ี่�ไดร้ัวม
ตั่วกัันเปน็สหกัรัณห์รัอ้สหภั�พื้แรังง�น สิ�ง
เห ล่ �น่� ส �ม �รั ถ ช่วย ส่ ง เสรัิม โอ กั�สที่�ง
เศรัษัฐกิัจำท่ี่�ม�กัข้ึ�น ปรับัปรังุสภั�พื้กั�รัที่ำ�ง�น 
และยกัรัะดบัสถ�นะที่�งสงัคมข้องคนเหล่�น่�

>	 ยุติิการตีิติรา: สนบัสนนุง�นข้องคนคุ้ยข้ยะ
ด้วยสัญญ�ท่ี่� เป็นที่�งกั�รัซิึ� งรัวมถึงกั�รั
สนบัสนนุและกั�รัเผิยแพื้รัแ่นวที่�งต่่อชุมชน

>	 สรา้งขีดความสามารถ: กั�รัฝึกัอบรัมในที่กุั
รัะดับและรัะหว่�งภั�คส่วนในรัะบบและนอกั
รัะบบเป็นกัญุแจำสำ�คัญในกั�รัพื้ฒัน�คว�มเข้�้ใจำ
รัว่มกััน กั�รัแลกัเปล่�ยนคว�มคิด และกั�รัรัะบุ
บที่บ�ที่เพื้้�อปรัะสทิี่ธิภิั�พื้ท่ี่�ดข่้ึ�น

>	 เน้นแนวคิดที�ใชุ้งานได้ดีโดยผ้่ยากไร:้      กั�รั
สนับสนุนและปรับัปรัุงแนวที่�งปฏิบัติ่ท่ี่�ม่อยู่
โดยกั�รัยอมรับัและให้แนวที่�งแก้ัปัญห�ท่ี่�ใช้
เที่คโนโลย่ต่ำ��ท่ี่�เหม�ะสมสำ�หรัับผิู้ที่ำ�ง�นเช่น
เครั้�องมอ้และรัถเข้น็เก็ับข้ยะ เปน็ต้่น

>	 กระจัายอำานาจัระบบติ�างๆ: รัะบบข้องเสย่แบบ
รัวมศูนย ์        มักัจำะดำ�เนินกั�รัโดยว่�จำ้�ง
ผิูร้ับัเหม� ซิึ�งมกััจำะนำ�ข้ยะทัี่�งหมดไปฝังกัลบ 
เน้�องจำ�กัมค่่�ใชจ้ำ�่ยถกูักัว�่กั�รัคัดแยกัและกั�รั
รัไ่ซิเคิล ภั�คสว่นนอกัรัะบบส�ม�รัถมส่ว่นรัว่ม
โดยดำ� เนินโครังกั�รัข้น�ดเล็กัท่ี่� เข้้ � ถึงได ้         
เพื้้� อให้มั�นใจำว่�จำะส�ม�รัถนำ�พื้ล�สติ่กัเข้้�สู่
เศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่นไดม้�กัข้ึ�น
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ง. นวตัิกรรม

เพื้้�อใหเ้ป็นไปต่�มรัะดับข้องวกิัฤติ่ข้ยะพื้ล�สติ่กัในที่ะเล 
สิ�งสำ�คัญค้อต้่องรัะดมนวัต่กัรัรัมข้น�ดใหญ่และ 
นวตั่กัรัรัมแบบ 'คิดข้�้มโลกัสูด่วงจำนัที่รั'์ หรัอ้  
“moonshot” ท่ี่�เนน้กั�รันำ�ไปปฏิบติั่ไดจ้ำรังิอยูเ่สมอ 
ซิึ�งอ�จำจำะเก่ั�ยวข้อ้งกัับกั�รันำ�ธุิรักิัจำข้น�ดเล็กั ข้น�ด
กัล�งและข้น�ดใหญ ่ นกััวชิ�กั�รั และรัฐับ�ล ม�ห�รัอ้
รัว่มกัันเพื้้�อรัะบุและเล้อกัหนที่�งแก้ัปัญห�ท่ี่�มแ่นวโน้ม
ว�่จำะปรัะสบคว�มสำ�เรัจ็ำม�กัท่ี่�สดุ จำ�กันั�นจำดัห�เงินที่นุ 
พื้ฒัน�และดำ�เนนิกั�รัต่�มท่ี่�ไดห้�รัอ้กััน

ปรัะเดน็ท่ี่�ควรัพื้จิำ�รัณ�:
>	 ผิลิต่ภััณฑ์์ที่�งเล้อกัท่ี่�ยั�งย้นท่ี่�ม�ที่ดแที่น

พื้ล�สติ่กั และต่อบสนองคว�มต้่องกั�รัข้องผิู้
บรัโิภัค

>	 กั�รัออกัแบบผิลิต่ภััณฑ์์ ใหม่สำ�หรัับกั�รั
หมุนเว่ยนและกั�รันำ�ม�ผิลิต่ซิำ��หล�ยชั�นเพื้้�อให้
แน่ใจำว่�พื้ล�สติ่กันั�นม่คุณค่�หลังกั�รับรัโิภัค 
(IRP, 2021)

>	 ดำ�เนนิกั�รัค้นห� 'ซุิปเปอรัโ์พื้ลิเมอรั'์ ต่่อไปด้วย
ฟิงัก์ัชนักั�รัที่ำ�ง�นข้องโพื้ล่เมอรัใ์นปัจำจุำบันและ
คว�มส�ม�รัถในกั�รัรัไ่ซิเคิลท่ี่�เหนอ้กัว�่ (Ellen 
MacArthur Foundation, 2017);

>	 ลดคว�มหล�กัหล�ยข้องพื้ล�สติ่กัในกั�รัใชง้�น
เพื้้�อใหก้ั�รัคัดแยกัและกั�รัรัไ่ซิเคิลเข้้�ถึงได้ง่�ย
ข้ึ�นและมป่รัะสทิี่ธิภิั�พื้ม�กัข้ึ�น (IRP, 2021)

>	 ปรัับปรัุงและพื้ัฒน�เครั้�องม้อเก็ับรัวบรัวม
ข้้อมูลสำ�หรับักั�รัวัดและติ่ดต่�มพื้ล�สติ่กัท่ี่�รัั �ว
ไหลเข้�้สูส่ิ�งแวดล้อม

>	 สำ�รัวจำเที่คนิคกั�รัรัไ่ซิเคิลส�รัเคมท่่ี่� ส � ม � รั ถ
เอ�ชนะคว�มที่้�ที่�ยที่�งเศรัษัฐกัิจำและสิ�ง
แวดล้อมข้องคว�มท้ี่�ที่�ยข้องวิธิ่กั�รัรัไ่ซิเคิล
ที่�งกัล (IRP, 2021)

>	 พื้ัฒน�กั�รักัู้ ค้นพื้ล�สติ่กัในมห�สมุที่รัและ
แม่นำ��เพื้้�อดักัจำับและรัไ่ซิเคิลข้ยะในที่ะเลท่ี่�ม่อยู ่
(IRP, 2021);

>	 สำ�รัวจำกั�รัแที่รักัแซิงเชงินโยบ�ยต่�มแนวที่�ง 
'พื้ฤติ่กัรัรัมศ�สต่รั'์ เพื้้�อใหส้�ม�รัถรัะบุกั�รักัรัะ
ตุ่้นเต้่อนและส่งเสรัิมพื้ฤติ่กัรัรัมส่วนตั่วและ
ข้องบรัษัิัที่ท่ี่�ด ่ (Rankine and Khosravi, 
2021)

กั�รัแก้ัปัญห�ไมโครัพื้ล�สติ่กัข้ั�นต้่นยังต้่องอ�ศัย
นวตั่กัรัรัม แมว้�่กั�รัห�้มใชไ้มโครับด่สจ์ำ�กัผิลิต่ภััณฑ์์
จำะเปน็ข้ั�นต่อนเล็กัๆ เพื้ย่งข้ั�นต่อนเดย่ว แต่่ก็ัไม่
ส�ม�รัถแกั้ไข้ปัญห�ด้�นสิ�งที่อและย�งสังเครั�ะห์ได ้
จำงึจำำ�เปน็ท่ี่�จำะต้่องออกัแบบผิลิต่ภััณฑ์์เหล่�น่�ใหม ่(ดรูัปู
ท่ี่� 10) แนวที่�งกั�รัออกัแบบเชงินเิวศน์ต้่องใชแ้นวที่�ง
กั�รัจำดักั�รัวงจำรัชว่ติ่อย�่งเป็นรัะบบและกั�รัพูื้ดคยุกัับ
ผิู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทัี่�งหมดตั่�งแต่่กั�รัออกัแบบ
ผิลิต่ภััณฑ์์ไปจำนถึงกั�รัว�งแผินโครังสรั�้งพื้้�นฐ�นใน
เมอ้ง ทัี่�งจำ�กัภั�ครัฐัและเอกัชน (UNEP/SETAC, 
2009)
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สิ�งทอสังเคราะห์ ยาง

• กั�รัแปรัรูัปพื้ล�สติ่กัและกั�รัผิลิต่ผิลิต่ภััณฑ์์ 
(นกััเคม/่ผิูอ้อกัแบบ): ออกัแบบสิ�งที่อ/เสน้ใยสิ�ง
ที่อเพื้้�อลดกั�รัหลดุลอกัข้องเสน้ใย

• กั�รัผิลิต่สนิค้� (นกััออกัแบบ): สิ�งที่อท่ี่�ซิกััแล้ว
ก่ัอนใช้เพื้้� อลดภั�รัะหนักัจำ�กักั�รัซิักัครัั�งแรักั 
กั�รับำ�รังุรักััษั�ผิลิต่ภััณฑ์์ (ผิูอ้อกัแบบเครั้�องซิกัั
ผิ�้): ติ่ดตั่�งอุปกัรัณก์ัรัองในเครั้�องซิกััผิ�้

• โครังสรั�้งพื้้�นฐ�นด�้นนำ��: ที่ำ�คว�มเข้�้ใจำและ
เพื้ิ�มปรัะสทิี่ธิภิั�พื้ในกั�รับำ�บดันำ��

• กั�รัแปรัรูัปพื้ล�สติ่กัและกั�รัผิลิต่ผิลิต่ภััณฑ์์ 
(นกััเคม/่ผิูอ้อกัแบบ): กั�รัออกัแบบย�งโพื้ล่เม
อรัแ์ละย�งรัถยนต์่เชงินเิวศเพื้้�อลดกั�รัเสย่ดส่

• กั�รัใชผ้ิลิต่ภััณฑ์์ (ผิูอ้อกัแบบถนน/ย�งมะต่อย): 
ออกัแบบพื้้�นผิวิถนนเพื้้�อลดกั�รัเสย่ดส่

• กั�รัใชผ้ิลิต่ภััณฑ์์ (ผิูอ้อกัแบบโครังสรั�้งพื้้�นฐ�น
ด้�นนำ��):ต่รัวจำสอบใหแ้น่ใจำว่�ม่กั�รัรัวบรัวมนำ��ท่ี่�
ไหลบ่�ลงจำ�กัถนนและมก่ั�รัแยกัพื้ล�สติ่กัอย่�ง
เหม�ะสม

• โครังสรั�้งพื้้�นฐ�นด�้นนำ��: ที่ำ�คว�มเข้�้ใจำและ
เพื้ิ�มปรัะสทิี่ธิภิั�พื้ในกั�รับำ�บดันำ��เสย่

ที�มา:  Boucher & Friot, 2017

รููปทีี� 10: นวัติกรูรูมในการูจัดการูไมโครูพัลาสติิกแบบปฐมภูมิ
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เช้�อมโยงกัันกัับเรั�. ติ่ดต่�มเรั�. 

www.unescap.org

facebook.com/unescap

twitter.com/unescap

instagram.com/unitednationsescap

youtube.com/unescap

linkedin.com/company/united-nations-escap

เอเช่ยและแปซิิฟิิกัเป็นภัูมิภั�คท่ี่�ม่ส่วนที่ำ�ให้เกิัดข้ยะ
พื้ล�สติ่กัท่ี่�รัั �วไหลลงสูม่ห�สมุที่รัม�กัท่ี่�สดุ เม้�อเมอ้ง
และปรัะช�กัรัในภัมูภิั�คเติ่บโต่ข้ึ�น ปรัมิ�ณข้องเสย่ท่ี่�
เกิัดข้ึ�นก็ัเพื้ิ�มข้ึ�นเชน่กััน

 

แต่่ภัูมิภั�คน่�ยังม่พื้ลังอำ�น�จำในกั�รัต่่อสู้กัับมลภั�วะ
พื้ล�สติ่กัอ่กัดว้ย จุำดเรัิ�มต้่นท่ี่�สำ�คัญสำ�หรับักั�รัแก้ั
ปัญห�ข้ยะพื้ล�สติ่กัค้อกั�รั เป ล่� ยนจำ�กัโมเดล
เศรัษัฐกิัจำเชิงเส้นต่รังสำ�หรับัพื้ล�สติ่กัท่ี่�ใช้ในปัจำจุำบัน 
และหนัม�ใชเ้ศรัษัฐกิัจำหมุนเวย่นแที่น จำำ�เปน็ต้่องใช้
ที่�งออกัท่ี่�สรั�้งสรัรัค์เพื้้�อให้วงจำรัช่วิต่พื้ล�สติ่กัครับ
วงและลดปรัมิ�ณพื้ล�สติ่กั โดยเฉีพื้�ะอย�่งยิ�ง
พื้ล�สติ่กัแบบใชค้รัั�งเดย่วทิี่�ง ต้่องปรับัปรังุรัะบบกั�รั
จำดักั�รัข้องเสย่ รัวมถึงรัะดบัท้ี่องถิ�น เพื้้�อหล่กัเล่�ยง
กั�รัรัั�วไหลและต่่อยอดโอกั�สในกั�รัรัไ่ซิเคิล หนว่ยง�น
ต่่�งๆ ซิึ�งรัวมถึงแผินกัจำดักั�รัข้ยะในท้ี่องถิ�นและหน่วย
ง�นด้�นสิ�งแวดล้อมรัะดับท้ี่องถิ�นและรัะดับปรัะเที่ศ
จำำ�เป็นต้่องสรั�้งข้่ดคว�มส�ม�รัถเพื้้�อพื้ัฒน�และปรับั
ใชท้ี่�งเล้อกัท่ี่�เปน็นวตั่กัรัรัมใหม ่ และติ่ดต่�มกัรัะแส
กั�รัไหลข้องพื้ล�สติ่กั

VII. บัทสรุป

กั�รัปรับักัลยุที่ธิ์กั�รัจำัดกั�รัข้องเส่ยให้สอดคล้องกัับ
เป้�หม�ยกั�รัพื้ัฒน�ท่ี่�ยั �งย้นม�กัข้ึ�นยังจำะชว่ยใหม้ั �นใจำ
ได้ว่�กั�รัดำ�เนินกั�รัในท้ี่องถิ�นม่ส่วนสนับสนุนเป้�
หม�ยรัะดับโลกัข้องว�รัะปี 2030 เพื้้�อกั�รัพื้ฒัน�ท่ี่�
ยั �งยน้   

เพื้้�อใหบ้รัรัลเุป�้หม�ยเหล่�น่� เมอ้งและเที่ศบ�ลในท้ี่อง
ถิ�นจำงึจำำ�เปน็ต้่องเปล่�ยนแปลง เชน่ กั�รัลดกั�รัใช้
พื้ล�สติ่กัแบบใชค้รัั�งเดย่วทิี่�ง และกั�รัปรับัปรังุรัะบบ
กั�รัจำดักั�รัข้ยะ ห�กันำ�ภั�คพื้ลเรัอ้นและภั�คสว่นนอกั
รัะบบเข้้�ม�ม่ส่วนรัว่มในกั�รัห�รัอ้เก่ั�ยวกัับแผินกั�รั
ที่ำ�ง�น หนว่ยง�นท้ี่องถิ�นส�ม�รัถสรั�้งรัะบบท่ี่�
ค รั อ บ ค ลุ ม เ พื้้� อ ใ ห้ ป รั ะ ช � ช น ต่ รั ะ ห นั กั ถึ ง กั � รั
เปล่�ยนแปลงพื้ฤติ่กัรัรัมท่ี่�จำำ�เปน็ นอกัจำ�กัน่�ยงัเปน็สิ�ง
สำ�คัญสำ�หรัับทัี่�งภั�ครััฐและเอกัชนท่ี่�จำะแสวงห�
นวัต่กัรัรัมเพื้้� อที่ดแที่นพื้ล�สติ่กัและรูัปแบบกั�รั
รัไ่ซิเคิลท่ี่�ดข่้ึ�น ซิึ�งส�ม�รัถสนบัสนุนเศรัษัฐกิัจำ
หมุนเวย่นสำ�หรับัพื้ล�สติ่กัได ้ จำะต้่องมก่ั�รัลงที่นุด�้น
เที่คโนโลย่เพื้้�อวัดและติ่ดต่�มกั�รัไหลข้องพื้ล�สต่ิกั
เพื้้�อให้แน่ใจำว่�ม่กั�รัว�งนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ่ท่ี่�อิง
วทิี่ย�ศ�สต่รัเ์ปน็หลักัซิึ�งมป่รัะสทิี่ธิผิิล กั�รัออกัแบบ
นโยบ�ยต่�มแนวที่�งวิที่ย�ศ�สต่รั์เชิงพื้ฤติ่กัรัรัม
ส�ม�รัถกัรัะตุ่้นใหผ้ิู้บรัโิภัคและบรัษัิัที่เหน็พื้ฤติ่กัรัรัมท่ี่�
พื้งึปรัะสงค์หรัอ้สง่เสรัมิกั�รัแที่รักัแซิง   

สดุท้ี่�ยน่� ควรัต้่องมก่ั�รันำ�เวท่ี่รัะหว�่งรัฐับ�ล และกั�รั
เจำรัจำ�รัะดบัภัมูภิั�ค เชน่ วนัเอเชย่แปซิฟิิกิัเพื้้�อ
มห�สมุที่รั ( Asia Pacific Day for the Ocean) เพื้้�อ
เน้นยำ��ถึงลักัษัณะข้้�มพื้รัมแดนข้องมลพื้ิษัพื้ล�สติ่กั
และกั�รัแลกัเปล่�ยนวิธิ่แก้ัปัญห�ท่ี่�เป็นไปได้อย่�ง
ครัอบคลมุ รัวมทัี่�งแนวที่�งกั�รัเงินในเชงิปฏิบติั่ 
สำ�หรับัคว�มท้ี่�ที่�ยรัะดบัภัมูภิั�ครัว่มกัันน่�

http://www.unescap.org
http://www.facebook.com/unescap
http://twitter.com/unescap
http://instagram.com/unitednationsescap
http://youtube.com/unescap
http://linkedin.com/company/united-nations-escap
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